Smart Tourism
Creació d’un visor web sobre indrets turístics a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Resum del Treball Final de Màster
Tutor: Victor Pascual
Màster en Sistemes d’Informació Geogràfica
Any acadèmic: 2018-2020
Marc Roca Ballesteros

ABSTRACT

La ciutat de Barcelona rep més de 12 milions de visitants a l’any, sent així una de les principals destinacions turístiques mundials.
Aquesta alta afluència de viatgers té una sèrie de problemàtiques associades (com ara la proliferació dels pisos turístics, problemes
de mobilitat, segregacions territorials i econòmiques, etc.) que en general comporten la massificació i transformació de molts indrets
de la ciutat. Així doncs, és evident que fa falta una gestió eficient del turisme a Barcelona per intentar minimitzar els problemes mencionats.
En aquesta Tesina Final de Màster, es proposa l’alternativa d’incentivar el turisme metropolità com a eina per la desconcentració del
turisme a Barcelona, la reactivació de les economies locals i pel foment d’una mobilitat més sostenible.
La formalització d’aquesta alternativa consisteix en la creació d’un geovisor de mapes web on es puguin consultar diferents indrets i
activitats a realitzar en l’àmbit metropolità. Es tracta d’un visor pensat per a tot tipus d’usuaris i dispositius (interactivitat i adaptabilitat), amb diferents opcions de filtratge de la informació i funcionalitats per a una òptima navegació.
El procés de creació s’ha basat inicialment en l’elaboració d’una base de dades espacials on s’han recollit tots els indrets d’interès turístic dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Posteriorment, s’han implementat les dades en entorn GIS i s’han exportat en format GEOJSON. A continuació, s’han generat una sèrie d’estils de mapa personalitzats a Mapbox Studio i s’ha programat el
visor en entorn web, mitjançant els llenguatges de programació (HTML. CSS, JavaScript) i l’ús de llibreries associades.
El resultat del projecte és un aplicatiu de mapes web on l’usuari (ja sigui local o estranger) pot consultar i descobrir una àmplia varietat d’activitats i llocs a visitar repartits pel territori metropolità. Es tracta de més de 500 indrets d’interès turístic geolocalitzats, la
majoria d’ells gratuïts i que estan a l’abast d’un títol de transport públic d’1 zona.

Paraules clau: Mapa, Geovisor, Turisme, Àrea Metropolitana de Barcelona, Sostenibilitat, Sistema d’Informació Geogràfica, Base de Dades, Programació web, Mobilitat.
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1. Introducció
1.1 Justificació i temàtica de l’estudi
Tot i ser un dels sectors més importants de l’economia, el turisme a Barcelona porta associades moltes problemàtiques de caire social i econòmic. A més, existeix una massificació de visitants en certes zones de la ciutat que compliquen seriosament la mobilitat quotidiana i el descans
dels residents. Per aquests motius, és evident que fa falta una gestió eficient i sostenible d'aquest turisme. Així doncs, és necessari oferir solucions que ajudin a millorar l’experiència del turista i alhora la qualitat de vida del ciutadà. D’aquí neix el projecte de crear una eina a l’abast de
tothom, que permeti descongestionar els principals indrets turístics de la ciutat de Barcelona i posi a la disposició de l’usuari un ampli catàleg
amb punts turístics alternatius. Amb això es vol fomentar un turisme metropolità sostenible i alhora l’activació de les economies municipals més
desafavorides.
La formalització d’aquesta Tesina consistirà en la creació d’una base de dades d’indrets turístics mitjançant els Sistemes d’Informació Geogràfica
i la seva implementació en entorn web a través de la programació d’un visor de mapes.

1.2 Objectius
En la realització d’aquesta Tesina Final de Màster, s’han plantejat una sèrie d’objectius a assolir:
- Generació d’una Infraestructura de Dades Espacials dels diferents indrets turístics repartits pel territori metropolità
- Programació i implementació de les dades en entorn web. 			
- Creació d’un visor turístic de l’AMB.
- Redacció de propostes enfocades a convertir l’AMB en un Destí Turístic Intel·ligent.
- Analitzar el turisme metropolità.
Per altra banda, també ens hem marcat uns objectius individuals o personals, enfocats a l’aprenentatge i l’adquisició de nous coneixements:
- Aprofundir en les possibilitats dels Sistemes d’Informació Geogràfica i les Bases de Dades Relacionals.
- Adquirir experiència i habilitats entorn els llenguatges de programació web i la creació de contingut online.
- Conèixer amb detall els municipis que composen l’Àrea Metropolitana de Barcelona i les seves potencialitats a nivell turístic.
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2. Àmbit de treball
2.1 L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
L’àmbit d’estudi d’aquest projecte es centra en la metròpolis de la ciutat de Barcelona Aquest territori es denomina com Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB), nom també de l’administració pública que el gestiona. Es composa de 36 municipis, repartits per les comarques del Barcelonès,
el Maresme, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Ocupa una extensió territorial de 636 quilòmetres quadrats i aglomera a més de 3,2 milions
d’habitants, a part de generar un 52% del PIB total de Catalunya.
L’AMB com a administració pública va néixer l’any 2011 i es tracta d’una organització supramunicipal que coordina i dona suport a tots ajuntaments dels municipis metropolitans en diferents àmbits (economia, urbanisme, mobilitat, habitatge, medi ambient, gestió de residus, etc.), de
manera que simplifica i racionalitza la governança metropolitana.
A nivell territorial l’Àrea Metropolitana de Barcelona disposa d’una multitud d’espais naturals i de patrimoni històric i cultural amb gran potencial
turístic. Tots aquests es troben en un radi de menys de 20 quilòmetres de la ciutat de Barcelona, i estan perfectament interconnectats amb la
xarxa de transport metropolità.

Figura 1: Context geogràfic i municipis que composen l’AMB. Font: Elaboració pròpia.
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3. Metodologia
En aquest apartat s’explicarà el procés metodològic seguit durant la realització d’aquest projecte:

Figura 2: Esquema metodològic de la Tesina Final de Màster. Font: Elaboració pròpia

Tal i com veiem a la figura 2, la realització d’aquest projecte s’ha dividit en tres fases diferenciades corresponents a la recopilació de dades, el tractament d’aquestes i la seva implementació en entorn web. En els següents subapartats les explicarem més detalladament.
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METODOLOGIA

3.1 Recopilació i tractament de dades
El procés de recollida de dades ha consistit en identificar els indrets més representatius del territori metropolità i afegir-los a una Geodatabase
(Base de Dades Espacial) anomenada ‘Turisme’, la qual hem generat a través del software ArcGIS d’ESRI. En aquesta, s’han creat 3 classes d’entitat de tipus puntual per tal de categoritzar les dades:
- Indrets Naturals: Punts d’interès turístic natural.
- Indrets Patrimonials: Punts d’interès turístic antròpics.
- Informació: Punts d’informació turística.
Paral·lelament a la recollida de dades, s’ha hagut d’organitzar la informació pensant en la posterior implementació d’aquesta en entorn web. Per
això hem hagut de generar una sèrie de camps alfanumèrics on guardar els atributs o característiques de cadascun dels indrets:
- NOM (string): Nom de l’element.
- MUNICIPI (string): Població on es troba l’element.
- TIPUS (string): Classificació general de l’element (Patrimoni, Natura o Informació)
- CATEGORIA (string): Classificació específica de l’element (en funció del camp ‘TIPUS’)
- URL (string): Enllaç web amb més informació sobre l’element
- IMG (string): Enllaç web d’una imatge de l’element
El procés per afegir els diferents elements a la Base de Dades s’ha realitzat amb l’eina ‘Create Features’, la qual es pot activar quan iniciem una
sessió d’edició a l’ArcMap, directament sobre la visualització del nostre espai de treball. Pel que fa a la geolocalització dels diferents indrets turístics l’hem realitzat amb l’ajuda d’un Web Map Service (WMS) de l’ICGC, concretament el Mapa Topogràfic de Catalunya a escala 1:5000.
Amb la base de dades generada el pas següent ha estat la importació d’aquesta amb el software QGIS, des d’on s’ha realitzat una revisió de tots
els elements i finalment s’ha exportat en format GeoJSON.
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METODOLOGIA

3.2 Implementació en entorn web
Per a la programació del visor, en primer lloc, hem hagut de decidir quina plataforma utilitzem per a la càrrega i visualització de la informació. En el
nostre cas hem escollit Mapbox Studio (https://studio.mapbox.com/), ja que es tracta d’un software web força intuitiu i potent que permet la creació de mapes amb gran adaptabilitat. A través d’aquesta plataforma, hem dissenyat els diferents estils de mapes que volem per a la nostra web
El pas següent ha consistit en carregar tots els fitxers GeoJSON que hem exportat a l’apartat Datasets de Mapbox Studio, el qual permet afegir
i editar col·leccions de dades. Aquests Datasets s’han guardat i exportat a l’apartat de Tilesets, des d’on podrem realitzar la posterior càrrega al
mapa base que desitjem.
A continuació s’ha consultat la documentació i els exemples de la API de Mapbox (https://docs.mapbox.com/api/) per realitzar la implementació
web dels estils de mapes personalitzats que hem generat anteriorment. Així doncs, s’ha generat una sèrie de fitxers HTML on hi hem afegit els
scripts necessaris i el codi corresponent per mostrar una primera versió del nostre mapa base, a través del programa Visual Studio Code de Microsoft. Per fer-ho hem necessitat dels llenguatges de programació web, en el nostre cas els següents:

HTML: Hypertext Markup Language (Llenguatge de Marques d’Hipertext). S’utilitza per a definir el format de la pàgina web.
CSS: Cascading Style Sheets (Fulles d’Estil en Cascada). S’utilitza per a definir l’estil de la pàgina web.
JavaScript: S’utilitza per a afegir interactivitat a la pàgina web. Permet l’ús de llibreries i funcions predefinides.

Paral·lelament, hem creat un nou repositori al portal GitHub (https://github.com/), el qual és una plataforma d’emmagatzematge i edició online
orientada a programadors. Des de l’aplicació Git Bash hem vinculat la carpeta del projecte amb el repositori creat. A continuació, mitjançant un
protocol GIT hi hem afegit el nostre projecte per tal de disposar d’una còpia de seguretat al núvol, a part de poder consultar el visor de forma remota i fer-ne un correcte seguiment amb el tutor.
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4. Resultats
El visor turístic de l’AMB
El producte principal que ha derivat de la realització d’aquesta Tesina ha estat pròpiament el geo-visor d’indrets Turístics de l’AMB. Com bé hem
comentat, el nostre projecte es troba allotjat als servidors de GitHub, des d’on es pot consultar com si es tractés d’una web convencional a través
del següent enllaç URL: https://marcrb3.github.io/tourism/

Figura 3: Vista general del visor al carregar-se. Font: Elaboració pròpia
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4. RESULTATS

Les principals funcionalitats que hem integrat al mapa les podem observar als extrems superiors dret i esquerra del visor:
Cercador de direccions i topònims (Geocoder): ens permet buscar localitzacions per text de forma manual. Al introduir una direcció, el visor
fa zoom sobre el punt i hi afegeix un marcador.
Control de navegació i zoom: permet variar el zoom i la rotació de la visualització.
Geolocalitzador: permet geolocalitzar l’usuari sobre el visor. Té un rendiment més precís des de dispositius connectats a una xarxa mòbil. Al apretar el botó, es genera un marcador dinàmic al visor i s’hi centra la visualització de forma automàtica.
Visualització en 2D/3D: Permet alternar l’angle de visualització zenital.
Selector de capes: Serveix per a filtrar la informació representada sobre el mapa. Per defecte totes les capes estan activades, però clicant a sobre
podem decidir quines volem visualitzar
Pop-ups: Finestra d’informació que apareix al clicar o seleccionar qualsevol dels punts representats al mapa. S’observa el títol de l’indret, una fotografia, la seva tipologia, la categoria específica i finalment un botó que si el cliquem ens porta a un portal web amb més informació sobre el punt
seleccionat.
Barra de navegació (navbar): Permet navegar pels diferents mapes de la web. El logo de l’AMB és un link amb accés a la pàgina principal de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (http://www.amb.cat).
Generador de rutes (Com arribar?): cal triar (o escriure) un punt inicial i un punt final i seleccionar un mètode de transport. Automàticament es
genera la ruta més apropiada sobre el visor, juntament amb les indicacions necessàries per arribar a la destinació.
Adaptació a dispositius mòbils: Com hem comentat al llarg del projecte, aquest és un visor pensat per operar correctament des de qualsevol
dispositiu, gràcies a la implementació de la llibreria de funcions Bootstrap.
Edificacions en 3D: Permet veure la representació de les edificacions en 3D quan fem zoom en el mapa, cosa que li aporta un plus de realisme i
pot ajudar a l’usuari a identificar millor els diferents elements del territori:
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5. Propostes pel foment d’un turisme sostenible
TRAÇABILITAT DE L’EXPERIÈNCIA DEL TURISTA
En l’àmbit de les noves tecnologies, avui dia tenim capacitat per monitoritzar la activitat turística sobre el territori. L’ús de sensors, càmeres i del
Big Data pot ser molt útil per establir una traçabilitat del què fa el visitant des de que s’arriba fins que se’n va, així com determinar la capacitat de
càrrega dels diferents indrets i estudiar-ne l’accessibilitat i mobilitat. Amb aquests recursos els diferents actors en la gestió del turisme (administració i empreses) poden recopilar les dades necessàries per la oferta de paquets turístics personalitzats, així com la adaptació i preparació dels
diferents indrets pel seu correcte ús i accés.
LA IMPORTANCIA DEL 5G
Els avanços en telecomunicacions han propiciat l’aparició d’una nova xarxa de navegació fins a 100 vegades més ràpida que la actual. Estem
parlant del 5G, una tecnologia que permetra la integració de dades en temps real i augmentarà exponencialment la velocitat de connexió de la xarxa. A nivell turístic això pot permetre un canvi de paradigma en les experiències i activitats que s’ofereixen, mitjançant l’ús d’aplicatius en realitat
virtual o augmentada (VR/AR) i la interacció digital amb diferents elements del territori.
REACTIVACIÓ DE LES ECONOMIES METROPOLITANES
Com a eina principal per a desmassificar el turisme de la ciutat de Barcelona, defensem la posada en valor del territori metropolità. En aquest
sentit, tenim en compte que molts dels municipis de l’AMB no disposen d’una oferta turística destacable, malgrat disposar de patrimoni i espais
naturals amb potencial turístic. Per aquesta raó, cal que els ajuntaments i els diferents agents del territori es coordinin per promocionar el turisme
local, amb l’objectiu de dinamitzar les economies metropolitanes.
L’ABAST DELS BITLLETS DE TRANSPORT PÚBLIC
Des del passat 2019, l’Autoritat del Transport Metropolità ha integrat els 36 municipis de l’AMB a la zona 1 de tarificació, de manera que amb un
bitllet senzill o un títol de transport d’una zona es poden visitar tots els Punts d’Interès Turístic que integra el nostre visor. Això pot ser un gran
incentiu per promoure el turisme intern de l’AMB, ja que a nivell econòmic el cost per desplaçar-se amb transport públic és exactament igual per
tota l’Àrea Metropolitana, cosa que afavoreix la mobilitat. No obstant, per tal que aquesta mobilitat estigui en sintonia amb la sostenibilitat, cal que
es vetlli per la transició energètica del transport públic, aconseguint un 100% de la flota amb emissions zero i amb energies renovables.
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6. Reflexions i conclusions finals
Un cop acabada la formalització d’aquesta Tesina Final de Màster és necessari realitzar una valoració de les tasques principals, comentar l’assoliment dels objectius plantejats i fer una breu reflexió personal a mode de conclusió.
En general, aquest projecte ha comportat un volum de feina força elevat, principalment a causa de la diversitat de tècniques i mètodes que s’han
hagut d’aplicar per a complir els objectius.
El procés de recopilació de dades ha estat la tasca més llarga i alhora la més sistemàtica, ja que hem hagut d’analitzar els municipis metropolitans al detall per extreure punts amb potencial turístic, els quals s’han incorporat manualment a una base de dades. No obstant, aquest procés
també ha estat molt enriquidor a nivell personal, ja que m’ha permès conèixer millor tot el territori de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
La creació del visor web ha estat tot un repte, al no disposar d’una base sòlida de coneixements de programació. Tot i així, la realització ha estat
possible gràcies a la consulta de tutorials i recursos que hem anat trobant per la xarxa, els quals m’han ajudat a entendre millor els llenguatges de
programació web i les possibilitats que ofereixen en relació amb els Sistemes d’Informació Geogràfica.
Tot i haver-nos trobat amb certs contratemps en l’elaboració de la Tesina, considero que s’han assolit tots els objectius que ens vem plantejar
inicialment, tant a nivell tècnic com a nivell individual.
La realització d’aquest projecte ha estat una experiència molt enriquidora tant en l’àmbit acadèmic com en el laboral, ja que he tingut la oportunitat d’implementar bona part dels coneixements adquirits al llarg del Màster i paral·lelament col·laborar amb l’Àgència de Desenvolupament Social i
Econòmic de l’AMB per la creació de la base de dades sobre turisme, la qual es pot consultar a la web de l’Agència:
http://www.amb.cat/es/web/desenvolupament-socioeconomic/agencia-desenvolupament-economic/turisme
A nivell personal, em sento força satisfet amb els resultats obtinguts del treball, encara que m’hagues agradat aprofundir una mica més en les
possibilitats que ofereix el web creat, principalment pel que fa a la interactivitat i la forma de representar els diferents elements sobre el mapa.
Malgrat això, considero que aquest projecte em servirà com a base per a la creació de tot tipus de Sistemes d’Informació Geogràfica, ja sigui en
entorn web, físic o digital.
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7 Webgrafia i Softwares
WEBGRAFIA (Resumida)
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/ Web Visit Barcelona (Referent i consulta d’elements turístics)
https://www.barcelonaesmoltmes.cat/ Web Barcelona és molt més (Referent i Consulta d’elements turístics)
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/26/economia/1561562337_046723.html#?ref=rss&format=simple&link=guid - Article d’El País “Innovación y
apoyo institucional para impulsar el turismo 4.0”
https://smarttourismcapital.eu/ - Informació sobre Smart Tourism
https://www.aenor.com/certificacion/administracion-publica/destino-turistico-inteligente - Normes UNE per a l’assignació de Destinacions Turístiques intel·ligents https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/r18004_percepcio_del_turisme_informe.pdf - Enquesta sobre la percepció del turisme a Barcelona
(2018) http://www.amb.cat/s/es/web/territori/espai-public/platges/consulta-de-platges.html - Inventari de platges de l’AMB
https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js/example/custom-style-id/ - Exemple de mapa base amb estil personalitzat

SOFTWARES I LLIBRERIES
Paquet de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point): redacció i formalització del treball.
QGIS Desktop, ArcGIS 10.6 (ESRI): Programari SIG per al tractament, edició i exportació de dades.
Mapbox Studio (https://studio.mapbox.com/): software online per a la implementació de les dades i la creació d’estils personalitzats de mapes.
Visual Studio Code (Microsoft): Software per al procés de programació (HTML, CSS i Javascript)
Bootstrap: biblioteca HTML5 enfocada a la interactivitat i la responsivitat del visor.
JQuery: llibreria de funcions JavaScript.
API MapBox GL JS 1.6(https://docs.mapbox.com/api/): llibreria de funcions de MapBox.
GitHub (http://github.com) repositori web / Git Bash - aplicació per a realitzar protocols GIT
Adobe InDesign: Maquetació i composició del document final
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