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1. INTRODUCCIÓ

1.1 Descripció i antecedents

El visor turístic de la comarca del Berguedà que he creat ens mostra tota la informació turística

de la comarca en un únic mapa on mitjançant un panell  de control de capes podem anar

seleccionant les consultes comarcals que volem fer en cas d'interès en la zona.

En aquest  visor,  puc mostrar la gran oferta turística de la comarca perquè els usuaris en

puguin fer un futur ús, i així, augmentar el nombre de visitants d'una comarca empobrida i on

actualment el turisme n'és un dels motors econòmics.

La idea de muntar aquest projecte va sorgir al parlar amb tècnics de turisme de l'Alt Berguedà

que em comentaven que necessitaven alguna eina nova per difondre i donar a conèixer la

comarca. En aquell moment va ser quan vaig pensar amb implementar els serveis turístics i les

ubicacions de la comarca en un sol geovisor on poguéssim, a través d'una senzilla aplicació,

mostrar la gran oferta turística que té la comarca.

El format en geovisor em permet mostrar en una sola aplicació penjada a internet la major

part de la informació turística i donar a l'usuari una lleugera idea del territori que vol visitar.

Aquest visor, no pretén la supressió dels mapes d'informació cartogràfica en format paper que

s'han fet servir sempre, simplement ens permet complementar-los i obtenir una idea de la

zona abans de trepitjar-la. La intenció de la seva creació o d'oferir  aquesta informació via

internet es que en l'actualitat les persones sempre passem per l'ordinador abans de realitzar

qualsevol tipus d'excursió o visita turística.

El  visor  web  ens  dóna  molta  informació  del  territori,  llocs  on  allotjar-se  (hotels,  hostals,

càmpings,  refugis,…),  llocs  on  menjar  (restaurants  i  zones  de  pic-nic),  llocs  per  visitar

(museus, centres d'interpretació,...) rutes per fer, serveis turístics ( empreses de turisme actiu

i artesans), etc., mirant de contemplar tots els tipus de turisme, tant el turisme passiu o clàssic

(visita de llocs emblemàtics i museus) com el turisme actiu o més esportiu que actualment

està molt en auge dins la comarca del Berguedà. Per finalitzar, cal afegir que l'aplicació web

obtinguda  és  un  SIG  que  resulta  fàcil  d'utilitzar  a  qualsevol  usuari  i  amb  una  interfície

agradable. No menys important és mencionar que tota l'aplicació s'ha creat amb software

lliure.
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1.2 Objectius

L'objectiu principal de la tesina era la creació d'un geovisor web turístic per la comarca del

Berguedà que ens ajudes a augmentar i millorar el turisme, a conèixer i organitzar millor el

patrimoni i les possibilitats que tenim com a comarca i en definitiva, a una millor difusió de

l'atractiu turístic d'aquesta.

Els sis objectius bàsics que tenia abans de començar la tesina eren els següents:

- L'obtenció d'un visor turístic senzill, intuïtiu, de fàcil ús i interpretable per a qualsevol tipus

d'usuari no familiaritzat amb la matèria.

- L'obtenció d'un visor on poguessis personalitzar la informació per municipis de la zona i

segons les capes d'interès de l'usuari.

- L'obtenció d'un visor d'ús gratuït i ofert via web, facilitant-ne així la seva visualització, ja que

no s'hauria d'utilitzar cap tipus de software específic.

-L'obtenció d'una aplicació que pugui arribar a ajudar al sector turístic que, com bé he dit

anteriorment, és un sector en alça dins de la comarca d'estudi.

- L'obtenció d'una base de dades bastant extensa i organitzada de la comarca on resideixo i

que em pot ser útil per poder crear aplicacions web map en un futur o realitzar millores en

l’actual.

-Utilitzar software lliure en tota la creació de l'aplicació.
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1.3 La Comarca del Berguedà

Per entendre una mica millor la creació i la funcionalitat del visor, he cregut que abans de

començar a explicar la metodologia i desenvolupament del geovisor era necessària una breu

descripció de la comarca perquè es pogués entendre la utilitat d'aquest sistema d'informació

geogràfica.

També crec que la breu descripció del territori ajuda a entendre els temes afegits en el control

de capes,  i  així,  en podem valorar  quins  són els  atractius turístics  d'aquesta (i  la  falta  o

necessitat d'algun tipus de capa més).

El Berguedà és una comarca catalana de la província de Barcelona. La meitat septentrional,

coneguda com a Alt Berguedà, està constituïda per la conca del Llobregat i les serralades del

Pirineu. El límit septentrional és una autèntica barrera muntanyosa, orientada d'oest a est,

amb cims  i  cadenes  muntanyoses  que  van  per  sobre  dels  2.000 metres,  que  separen  el

Berguedà de la Cerdanya, les serralades del Cadí i Moixeró, el Puig d'Alp i el Puigllançada. Al

sud d'aquestes serralades els rius han obert varies valls: la del Llobregat fins a La Pobla de

Lillet i Castellar de n'Hug, la del riu de Bagà, la del Bastareny i la de Saldes. A l'est, hi trobem

la serralada del  Catllaràs i  els  Rasos de Tubau. A l'oest  les  serralades són més elevades:

Pedraforca, serres del Verd i Ensija i els Rasos de Peguera.

La meitat meridional, coneguda com el Baix Berguedà, està situada al nord de la  Depressió

Central de Catalunya. 

Aquesta comarca, és un territori que sempre a comptat amb una població reduïda, ja que era

una comarca que vivia de la indústria tèxtil i de la mineria (a la zona de Cercs i als voltants del

massís del Pedraforca), com també, però en menor mesura, de l'agricultura i la ramaderia.

Actualment, la poca activitat industrial que s'hi localitza és a la zona sud de la comarca entre

els  municipis  de Berga i  Puig-Reig,  ja  que és  una zona més pròxima al  Bages  i  a  l'Àrea

Metropolitana de Barcelona.

A causa d'aquesta situació, la poca activitat que podem trobar a la comarca i que veiem que

genera negoci es troba actualment en el sector del turisme i els seus serveis.

Per aquest motiu, crec amb l'aportació d'aquesta aplicació que ens mostra l'oferta turística de

la zona basada en; el turisme actiu o esportiu que ens ofereix una comarca amb molts espais

verds  i  de  muntanya  per  practicar  esports  d'aventura  i  activitat  física,  com també,  en el

turisme clàssic basat en el descans i una bona gastronomia, ja que és una zona poc habitada

amb agricultura i ramaderia pròpies o una gran oferta cultural on es mostra el seu passat

històric, des del romànic (era territori de frontera sota l'ocupació sarraïna de Catalunya) fins al

turisme industrial de les colònies tèxtils i la mineria.
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2. METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DEL VISOR

2.1 Elecció de la tecnologia a utilitzar

Abans  de  començar  el  visor  em  vaig  haver  de  plantejar  quins  programes  o  aplicacions

utilitzaria partint de la premissa que volia realitzar un visor només utilitzant software lliure, ja

que no hi havia cap cost afegit i no tenia cap tipus d'impediment d’obtenció de programari.

1- Manipulació de les capes o shapes: 

Per aquesta funció, vaig escollir el programa Qgis.

2- Manipulació de les dades alfanumèriques:

En aquest apartat, vaig optar per treballar directament amb capes KML. 

3- Servidor de mapes web:

Per servir els mapes vaig escollir MS4W.

4- Visualitzadors de mapes o API:

Per tenir una api base des d'on partir i treballar amb llenguatge javascript i les pròpies 

llibreries de la API vaig decantar-me per l'API de Google Maps.

5- Llenguatge de programació

El llenguatge de programació escollit va ser Javascript per les funcions, CSS pel disseny ,HTML 

per la part web i KML (XML amb coordenades)  per les dades. 

6- Host o servidor de la informació

Per l'elecció del host vaig escollir Hostinger, ja que m'oferia un servei gratuït.
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2.2 Obtenció i tractament de Dades

L’obtenció de dades i tractament d’aquestes, cal dir que va ser una de les parts més complexes

de la tesina.

Per començar a parlar dels llocs on vaig treure la informació aniré anomenant les webs d’ on

vaig treure cada una de les informacions. Com era d’esperar, el primer lloc on vaig mirar va ser

la  web  de  Dades  Obertes  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  d’  on  vaig  treure  informació

generalitzada  de  tot  Catalunya  (equipaments,  estacions  de  trens  i  bus,  rius,  oficines  de

turisme, cases rurals, càmpings,...) que a posteriori, vaig filtrar per comarca. Cal dir que la

majoria d’aquests formats eren en .CSV i els vaig passar a un Excel on vaig fer el filtre per així

obtenir només les dades de la zona que m’interessava i començar a tenir taules en excel per

després començar a transformar les capes en format .KML tot passant pel programa Qgis.

Un cop tenia aquestes taules d’  Excel  en feia  una primera revisió  per veure quina era la

informació que em donava cada una de les columnes i poder comprovar que aquesta fos útil ,a

continuació, les guardava altra vegada en format .CSV i ho introduïa al Qgis.

Continuant amb l’obtenció de dades, vaig passar per la web del Palau Robert i per la web de

WikiLoc  per  obtenir  les  dades  de  les  rutes,  obtingudes  la  majoria  en  format  .GPX,  que

simplement les vaig passar a .KML mitjançant QGis i els hi vaig realitzar una posterior revisió

interior als .KML obrint-los amb el Notepad++.

Pel que respecte a les capes sobre els llocs on allotjar-se, els llocs on menjar i  l’  agenda

cultural  de  festes,  vaig  obtenir  la  informació  del  Consell  Comarcal  del  Berguedà.  Aquesta

informació, en la seva major part la vaig tenir que georeferenciar, ja que en els excels (en

alguns  casos  .DOC  de  word)  no  hi  adjuntaven  les  seves  ubicacions.  La  majoria  de  les

georeferenciacions les vaig obtenir utilitzant Google Earth i la meva coneixença de la comarca.

Un cop vaig obtenir unes quantes taules més d’Excel (corresponents a diferents de les capes

que formen el visor) els hi vaig fer passar el mateix procés que he explicat sobre les dades

obtingudes de la primera web mencionada, una revisió de l’Excel per columnes i informació

aportada i una transformació a .KML.

Seguint amb el procés d’obtenció de dades, cal que mencioni que les dades corresponents a

museus, cims, miradors i els serveis turístics les vaig treure de les dues pàgines de turisme

que engloben la major part de la informació turística de la comarca (www.elbergueda.cat i

www.altbergueda.com  ) i de la pàgina de turisme de Berga. Posteriorment les vaig revisar i

retocar, ja que moltes de les ubicacions eren poc concretes.

La resta de la informació turística que es pot visualitzar a l’aplicació la vaig obtenir  de la

Viquipèdia i alguna de les capes d’informació com els refugis o els pícnics, les vaig crear jo
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gràcies a antigues obtencions de dades que havia fet amb GPS.

Finalment, un cop vaig tenir tota la base de dades gràfica i alfanumèrica creada i organitzada

en diferents apartats ja disposava d'una sèrie d’arxius en format KML de google preparats per

la posterior integració dintre del visor. Un cop organitzada la base de dades temàtica obtenim

les capes organitzades pels temaris següents:

*Cal mencionar que en la columna de rutes, no he mencionat totes les capes de rutes disponibles ja que són moltes. Aquestes, estan 

dividides en ruta i waipoints i són descarregables.

2.3 Creació de l'esquema del Visor

L'esquema utilitzat en la creació del visor és senzill, tal com s'utilitza en qualsevol altre tipus

de visor GIS creat en l'actualitat.

L'arquitectura d'aquesta aplicació GIS es basa en el model client-servidor, ja que el client a

través del web es connectarà al servidor per a realitzar totes les consultes que necessiti i així

en podrà obtenir uns resultats, és a dir, el servidor (en aquest cas gratuït d'una pàgina web)

on hi tinc allotjada la informació respon enviant el codi HTML del visor quan aquest primer en

fa una petició mitjançant un navegador web (client).
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En el cas específic del geovisor turístic del Berguedà he utilitzat els següents components:

El primer component que tenim es la petició mitjançant navegador (client), a continuació hi

trobem el codi HTML com he mencionat anteriorment i el tercer component en seria la base de

dades en format d'arxius KML de Google, ja que els formats shapes de ESRI no són utilitzables

per l'API de Google Maps.

Cal afegir que el llenguatge Javascript, utilitzat per realitzar les funcions també en formarà part

d'aquests components per part del client i per tant, el navegador del client és el que suportarà

aquesta càrrega de processat.

Per acabar, el servidor en donarà la resposta al client que en podrà obtenir un ús.

2.4 Programació del Visor

Per la programació del visor he utilitzat el llenguatge HTML per la part web, el llenguatge

Javascript per les funcions de l'aplicació,el llenguatge CSS pel disseny de tot el visor i el KML

(Keyhole Markup Language) que és un llenguatge de marcat basat en XML per representar

dades geogràfiques.

La primera part es tractava de mitjançant el codi HTML crear una interfície útil, organitzada,

agradable i fàcil d'interpretar per a qualsevol futur usuari. 

A continuació hi vaig afegir l'API de Google Maps i li vaig afegir les diferents opcions que creia

lògiques pel tipus de visor a realitzar mitjançant la seva llibreria.

Un cop tenia la pantalla ben organitzada i amb els mapes base carregats,a més a més d'

algunes opcions de visualització i zoom, em vaig centrar en entrar les capes dels elements
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turístics a visualitzar i  en aplicar-hi les funcions (en Javascript) per poder-les seleccionar o

desseleccionar segons l'elecció escollida per l'usuari. Les vaig agrupar en els grups de temàtica

que vaig considerar adequats per un geovisor turístic i així vaig obtenir una primera aplicació. 

A  continuació  em  vaig  centrar  amb  afegir-hi  les  funcionalitats  de  selecció  de  municipis,

d'amidament  de  distàncies,  d'impressió  i  neteja.  Un cop  hi  tenia  aquestes  eines  bàsiques

incorporades, mitjançant l'API de Google Maps, vaig afegir-hi també l'opció de l'Street View i li

vaig afegir la capa base de l'Open Street Maps, ja que em sembla una capa base més completa

que les que t'ofereix Google.

Al acabar totes aquestes parts, combinant els llenguatges Javascript i HTML vaig veure que hi

faltava informació i que un visor turístic havia de mostrar quelcom més.

Vaig estar mirant diferents visors turístics i em vaig adonar que necessitava incorporar-hi més

utilitats.

Mitjançant el llenguatge HTML vaig incorporar tres pestanyes per obtenir més espai en la meva

llegenda i completar-lo. A continuació va ser quan vaig reestructurar una mica alguns dels

botons. Tot continuant amb l'explicació de la programació, em falta mencionar que un cop

funcionava tot el visor em vaig dedicar a què el disseny d'aquest fos més amigable i a fer-lo

entenedor. També vaig fer els ajustos de cada un dels divs en tants per cents per poder veure

el visor en les diferents resolucions de pantalla. Aquesta última part, la vaig fer mitjançant el

llenguatge CSS.

Per finalitzar amb la part d'explicació de la programació, cal mencionar que durant tot el procés

de programació també vaig haver de retocar i canviar part del codi interior de les capes KML.

2.5 Publicació del visor a internet

Per la publicació del geovisor a la web, primer vaig haver d'obrir-me un compte en un host on 

poder emmagatzemar i servir tota la informació que conforma el visor, les imatges i icones en 

format .PNG, les capes en format KML, els scripts que utilitzo en algunes funcions Javascript i 

el propi llenguatge HTML de la pàgina web.

Un cop creades la compte a Hostinger.es vaig procedir a crear-me un domini web que vaig 

mirar que fos el mes real possible al tipus de pàgina web o visor creats.

Finalment, vaig procedir a l'entrada de la informació. Aquest últim pas el podia fer mitjançant 

un client FTP com el Filezilla o directament des del mateix Host.
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2.6 Funcionament i aplicacions del Visor

En accedir a la direcció web  http://berguedaturisme.esy.es/htdocs/tesina29web.html entrem

dintre de l'aplicació. Com es pot veure en la següent imatge, és un visor amb una interfície

atractiva i amb dues zones ben diferenciades, la zona on hi tenim les capes i consultes a fer en

una llegenda organitzada i la zona de mapa o visualització de les consultes que també disposa

d'algunes eines per tenir una millor navegació.

La zona de llegenda,  que és la part més interactiva, on podem realitzar tots  els tipus de

consultes i cerques, està organitzada en tres pestanyes de consulta corresponents a:

-Punts  d'interès: En  aquesta  pestanya  i  trobarem  tota  la  informació  puntual,  lineal  o

poligonal en format capa. La pestanya ens proporciona la major part de la informació del visor

i els elements de consulta importants. En aquesta primera pestanya també hi trobem un menú

desplegable  que  ens  permet  un  zoom  a  cadascun  dels  municipis  comarcals  un  cop

seleccionades les capes d'interès, la descarrega de rutes d’interès i en mostra els markers des

d'on podem accedir als resultats obtinguts amb un simple click (a la zona de visualització).
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-Localització i Eines: En aquesta pestanya hi trobarem les eines que he afegit al visor per 

fer-lo una mica més interactiu i així tenir uns petits recursos per fer algunes modificacions 

durant les consultes. L'eina principal d'aquesta pestanya és el buscador de direccions. En cas 

de conèixer alguna localització en concret es pot posar al buscador i així ens la situarà en 

pantalla tot donant-nos les seves coordenades en format longitud i latitud, preparades per 

posar al navegador del cotxe. 
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Com veiem en les imatges anteriors, en aquesta pestanya també tenim les eines de netejar el

mapa en cas de que les consultes fetes anteriorment no ens interessin, l'eina corresponent als

amidaments per realitzar mesures de distància i el botó per imprimir el mapa.

-Com arribar-hi:  En aquesta pestanya hi trobarem l' eina referent a com arribar a la comarca

o a un municipi en concret. 

Aquesta eina ens pot ser molt útil pel turisme de proximitat ja que ens marcarà les rutes a fer

amb cotxe particular,  bici,  transport públic o a peu per arribar a les diferents zones de la

comarca, és a dir, és l'eina de com arribar-hi altament utilitzada per la majoria de persones

que utilitzen GoogleMaps.

Continuant amb la descripció del funcionament del visor,  cal  parlar  de la segona part que

conforma el visor, el mapa o zona de visualització.

La part de visualització del mapa conté:

- El mapa : L'API de Google Maps amb un zoom de la zona.

- La Capa Berguedà: Una capa poligonal i estàtica de la comarca del Berguedà per ressaltar

la zona turística d’estudi o visita.

- Les eines de zoom i Street View: Les eines pròpies i que porta per incorporar l'API de

Google Maps. 

- La selecció de capa base de mapa:  L' eina de selecció de cartografia base pròpia de

Google Maps on també hi ha afegit l'opció d'escollir la cartografia de l'Open Street Maps.

-La visualització de resultats
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3. MILLORES DE L'APLICACIÓ

En finalitzar l'aplicació he cregut que era necessari mencionar les possibles millores que es

podrien afegir en un futur per millorar el GeoVisor Turístic del Berguedà. Aquestes millores,

farien més interessant l'experiència d'utilització de l'usuari amb l'aplicació i complementarien el

GIS creat:

-Afegir mes menús per interpretar les capes de forma diferent i afegir capes com per exemple

els serveis de la comarca (farmàcies, estacions de bus, ajuntaments, …, si bé no són coses

d'interès turístic poden ser útils), la capa de la mineria mencionada en la memòria, una capa

de botigues, una capa de fauna, una capa de flora,… o ampliar alguna de les capes actuals.

-Afegir una pestanya més al menú de llegenda amb els enllaços a les pàgines turístiques de la

zona i alguna eina més.

-Afegir  la  visualització  de  coordenades  (en  latitud  i  longitud  o  UTM  en  ETRS89  )  en  tot

moment.

-Afegir algunes dades o cartografia base més (base topogràfica del ICC mitjançant diferents

servei WMS, WFS, OSMXML,...).

-Convertir aquesta aplicació a APP per a telèfon mòbil o tauleta.

-Millorar el format dels InfoWindows de cada una de les capes.

-Gestió diferent de les dades via postGIS o mySQL.

-Millorar la organització del codi  de programació utilitzant diferents  carpetes pels diferents

tipus de codi.
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4. CONCLUSIONS

Les conclusions les divideixo en dues parts. Una primera part on faré una valoració de resultats

de l'aplicació i una segona part on en faré una valoració més personal.

En quan a la valoració de resultats,  crec que he obtingut una aplicació GIS basada en el

turisme d'una comarca que necessita un impuls en aquest sector ja que , com he mencionat en

anterioritat, pot arribar a ser un dels seus pocs motors econòmics en un futur pròxim.

Aquest  geovisor turístic  serà un impulsor turístic  d'aquest  sector  ja  que en farà una gran

difusió via web i en millorarà l'interès per aquesta i el seu sector turístic.

En  referència  als  objectius  que  tenia  abans  d'iniciar  el  projecte,  puc  dir  que  han  estat

complerts.

He obtingut un visor turístic senzill, intuïtiu, de fàcil ús i interpretable per a qualsevol tipus

d'usuari que no està familiaritzat amb la matèria, on es pot personalitzar la informació per

municipis de la zona i segons les capes d'interès de l'usuari.

Cal també remarcar, que el visor és d'ús gratuït i s'ofereix via web de tal manera que no s'ha

d'utilitzar cap tipus de software específic per a la seva visualització.

A més a més, n'he obtingut una base de dades bastant extensa i organitzada de la comarca en

l'àmbit turístic que em pot ser útil per poder crear aplicacions web map en un futur o realitzar

millores en l’actual.

També afegeixo que ha estat realitzat totalment amb software lliure i aquest fet no ha estat

cap impediment per obtenir-ne un resultat òptim.

Per acabar amb l'anàlisi pròpiament de resultats, també puc dir que aquesta aplicació ens

demostra les grans possibilitats que ens ofereixen els GIS i l'ampli ventall d'aplicació d'aquests

en diferents sectors, en aquest cas en el sector turístic i mitjançant una aplicació web.

En quan a la valoració de resultats més personal, cal dir que la creació d'aquesta aplicació

m'ha oferit poder-me especialitzar una mica més en la programació web map o més ben dit,

m'ha fet aprendre i aprofundir en aquests tres tipus de llenguatge (HTML, CSS i Javascript) ja

que en iniciar la tesina tenia unes nocions molt bàsiques de programació (també ha estat una

limitació el fet de no controlar gaire la programació ja que m'ha condicionat la creació d'un

visor molt més complert).

També  m'ha  fet  ampliar  els  coneixements  en  GIS  tot  mostrant-me  el  seu  ampli  ventall

d'aplicació.

Ha estat una experiència molt agradable el fet de treballar amb informació de la meva comarca

i poder-li oferir una aplicació que pugui tenir una utilitat en un futur o simplement fer-li veure

al sector turístic d'aquesta les possibilitats que ens ofereixen els sistemes GIS. 
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