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PLA D’INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES 2014 . 
Projectes principals

Web de turisme 
Fitxa  base del Municipi. Actualització de les descripcions turístiques i ampliació de les existents.
Aplicació de la fitxa a la web Municipal Creació del portal turístic i ompliment d’informació.
Desenvolupament del programa “Gaudeix Cabrera” Part del portal turístic amb info d’estiu, festes, com arribar, activitats del mes.
Aplicació per a mòbils i Codi QR. Aplicació “Gaudeix Cabrera” per a mòbils
Actualització webs relacionades. Actualització d’info als portals de la Diba, FestaCatalunya, Gencat, i altres.

Programa de senyalística 
Patrimoni. Tòtems de cada monument, idiomes, plànol.
Serveis del Municipi. Pla de senyals turístiques, de serveis i de monuments. 
Plànols mestres. Grans plànols generals de situació en punts estratègics del municipi.
Restauració. Pla de senyals per HORECA del municipi.
Gestió de control de les senyals. Programa informàtic de gestió de senyals.

Infraestructura
Punt d’informació turística Creació.
Programa Diba d’acondicionament Patrimoni Coordinació amb Regidoria Patrimoni sobre treballs condicionament.
Punt informatiu Can Modolell. Estudi possibilitats habilitació i potenciació del punt existent.

Accions derivades

Documents d’informació
Plànol turístic. Plànol específic amb senyalització de monuments, restauració, serveis.
Fullets patrimoni Creació, revisió, fullets municipals relacionats amb turisme.
Informació Parc de la Serralada Coordinació amb el Parc sobre fullets i mapes.
Documents canal HORECA. Creació d’un full específic sobre restauració i habitatges turístics.
Informació municipis propers. Recopilació info turística municipis del voltant de Cabrera.

Gestió turística
Definició i gestió de rutes. Definició de rutes turístiques de visita.
Audio-guies. Estudi i implementació si s’escau, de audio-guies per visites i rutes.
Visites guiades. Estudi i implantació si s’escau de un projecte de visites guiades sota reserva.
Explotació Castell i Can Modolell. Estudi i aplicació de millores en les visites .
Presència divulgativa fora del municipi Presència de personal i/o material en diferents espais de turisme d’altres territoris 2



Regidoria de Promoció Econòmica
PLA DIRECTOR DE TURISME 2014
Timing Planificació‐Desenvolupament‐Execució octubre novembre desembre gener febrer març abril maig juny juliol agost septembre octubre novembre desembre

Fitxa Base del Municipi XXXXX
Aplicació a la web XXXXX
Desenvolupament de "Gaudeix Cabrera" XXXXX XXXXX
Aplicació per a mòbils. XXXXX XXXXX Planificació
Actualització webs relacionades. XXXXX XXXXX Desenvolup

Execució
Patrimoni XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Serveis del Municipi XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Plànols mestres XXXXX XXXXX
Restauració XXXXX XXXXX
Gestió de control de senyals. XXXXX XXXXX XXXXX

Plànol turístic XXXXX XXXXX
Fullets patrimoni XXXXX XXXXX
Parc de la Serralada XXXXX XXXXX
Full Horeca XXXXX XXXXX
Info altres Municipis XXXXX XXXXX XXXXX

Punt Info Turística XXXXX XXXXX XXXXX
Programa Diba acondicionament XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Punt informatiu Can Modolell XXXXX XXXXX XXXXX

Definició i gestió de rutes XXXXX XXXXX
Audio‐guies XXXXX XXXXX
Visites guiades XXXXX XXXXX
Explotació Castell i Can Modolell XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Notes Els Plans sense Planificació ùnicament necessiten Desenvolupament i Execució.
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“PORTAL DE 
TURISME DE LA WEB 

MUNICIPAL”
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Portal de Turisme i “Gaudeix Cabrera”

Què visitar

Restauració

Espais naturals

Rutes

Què fer avui

Fires i Festes

Gaudeix Cabrera
Historia i dades
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“FITXA BASE DEL 
MUNICIPI”

Descripció del Municipi i dades generals
Història
Cultura i Patrimoni (Rutes de visita)
Rutes de senderisme
Espais Naturals
Fires i Festes.
Gastronomia, Restauració i Allotjament
Compres
Esports
Informació d’interès i Serveis

+ “Gaudeix 
Cabrera”
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Fitxa de Turisme
Conté tota la informació bàsica 
sobre Turisme del Municipi, la 
qual ha d’anar incorporada a la 
web
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“FITXES DE 
RESTAURACIÓ I
ALLOTJAMENT”

Dades de contacte
Horaris
Tipus de cuina/ allotjament
Preus
Serveis
Fotografies
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Adreça: Carretera N-II, Km 643 1er PIS (Edifici Quadis Centre) 
08349 Cabrera de Mar 
Tel.: 93 754 26 21 –
Mòbil: 606614612 
Correu electrònic: miradoralba@gmail.com
Pàgina web: elmiradordelalba.blogspot.com
Facebook: www.facebook.es/elmiradordelalba
Adreces d'interès:
http://www.restalo.es/restaurante-el-mirador-de-lalba
http://www.eltenedor.es/2_restaurante/restaurante_Cabrera_de_mar/restaurante_Mirador_de_l_
Alba/18054/
http://www.edenred.es/ticket-restaurant/buscador-restaurantes

Horaris:
De dilluns a divendres: 9h a 18h
Dissabte: de 10h a 18h
Diumenges i festius: Tancat
Obrim les nits i festius per a grups
horari menjador: de 13:00 a 16:00 (excepte diumenges i festius)

Tipus de cuina:
Des d'aquest Mirador de la Mediterrània, us oferim els millors plats de cuina tradicional amb un 
toc modern i personal, que sens dubte, els fa únics
Un lloc ideal per dinar contemplant el mar. 
La nostra cuina es tradicional amb un toc molt personal. 
Servim productes de la terra

Menús:
Menú diari: 10.50 Euros
Menú dissabte: 16 Euros

Menú infantil 
Aire condicionat 
Targeta 
Tiquet Restaurant
Pàrquing gratuït Wifi
Espai fumadors

Serveis:
Terrassa 
Apte per a celíacs, 
Accés discapacitats
Càtering
Grups

EL MIRADOR DE L’ALBA
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Projecte 
“GAUDEIX CABRERA 

DE MAR”
Aplicació específica 

per a la nostra web i per a mòbils 
que permet accedir 

directament a continguts del portal de 
Turisme relacionats amb visites.
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Es tracta d’un projecte destinat 
a visitants de la nostra web on es pot trobar 

informació immediata (PC o mòbil) 

Projecte “Gaudeix Cabrera”
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Per als mòbils, el projecte
disposarà d’una aplicació QR de captació directa

Projecte “Gaudeix Cabrera”
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Projecte “Gaudeix Cabrera”
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Projecte “Gaudeix Cabrera”
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Projecte “Gaudeix Cabrera”
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Projecte “Gaudeix Cabrera”
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Projecte “Gaudeix Cabrera”
Accés directe des d’un codi QR
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Projecte “Gaudeix Cabrera”
Accés a informació turística des de
l’aplicació o des del codi QR directe
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Framework i gestor de continguts
El sistema permet :

Gestió de textos multi-idioma  (enllaçat amb el Google Translate).
Centre de traduccions (designació de responsables )
Redimensionament d’imatges (no es necessita tractar la imatge)
Gestió de fitxers 
Ordenació i activació/desactivació de registres 
Diferents nivells d’accés
CDN (Distribució d’imatges i fitxers en cas de massa tràfic de visites).

Aplicació interna
Fitxer mestre amb l’estat de les senyals (pendents, a corregir, correcte…)
Fitxer mestre amb el tipus de senyals (oficials de la Gencat).
Categories de llocs (pàrquings, restaurants, etc.
Llocs (tota la informació)

El Projecte “Gaudeix Cabrera” inclou el 
disseny del sistema i el programa de 
senyalística amb geoposicionament 

i proposta d’actualització de les senyals. 

Projecte “Gaudeix Cabrera”
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Interfaz del usuari (un turista)
Capçalera (contenidor superior de cada pàgina)
Logotips
Cercador
Selecció idiomes (banderes)
Enllaç a facebook “M’agrada”
Títol de la web “Gaudeix Cabrera!”

Pàgina d’inici
Seccions de la web: 4 pàgines amb “especial estiu”, 
“Festes i Fires”, “Aquest mes” i “Com arribar-hi”.
Categories de llocs.

Fitxes
De les categories
De cada lloc

Projecte “Gaudeix Cabrera”
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Necessitats addicionals al disseny de l’aplicació.
Domini
Hosting.
Manteniment
Traducció.
Conversió de text a àudio
Documents legals (LSSI, LOPD)
Reproducció i col·locació de senyals.

Senyals que adrecen a llocs.
Cartells dels monuments i llocs d’interès.

Projecte “Gaudeix Cabrera”
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“PROGRAMA DE 
SENYALÍSTICA ”
Cartells principals d’orientació
Senyalització de monuments i jaciments
Indicadors per a visitants
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Cartell “master” de senyalització a col·locar en llocs 
estratègics del municipi (platja, entrades del poble, font 

picant, centres urbans)

Ubicació
serveis

Restauració

Gaudeix
Cabrera

Plànol del 
municipi

Ubicació
monuments

Cartell principal d’orientació
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Diversos exemples de Cartells d’orientació general 
(Plànols mestres)

Cartell principal d’orientació
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Plànols mestres.
Ubicació: Platja dels Vinyals, costat de la Riera.

Entrada a la Platja des de Bonamar.
Centre Cívic del Pla de l’Avellà.
Cantonada de can Benet
Pl. de la Fàbrica.
Pl. del Poble.
Rotonda del Sindicat.
Entrada d’Agell.
Aparcament Font Picant

Suport: Accessible estan dempeus.
“Antivandàlic i netejable “.
Adequat a exteriors.
Senyal “Vostè es troba aquí”

Cartell principal d’orientació
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Senyalització monuments
Plànol del municipi
Situació de monuments numerats
Situació de serveis
Descripció del monument
Idiomes

Proposta
Nom del monument i número en la ruta.
Plànol general d’ubicació.
Foto (s) i/o disseny representatiu.
Captació per QR
Descripció  en quatre idiomes.
Suport de peu no fixat al monument.
Suport antivandàlic i netejable.

Senyalització de jaciments i monuments
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Senyalització serveis 
i restauració

Revisió de les existents
Adequació a Normativa Gencat
Agrupació

Indicadors per a visitants
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Adecuació al Manual de la Gencat
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Estudi de senyalística

29



Creació d’un punt d’Informació obert 
els caps de setmana.
Control de la gestió, la qual 
s’encomanaria a un tercer.
Proba d’un any.

Can Modolell
Oficina d’atenció i orientació als visitants.
Obertura caps de setmana de 10 h, a 
13.30 h.
Informació sobre elements patrimonials 
així com oferta comercial i gastronòmica.
Pressupost/any de <6.000 €

PUNTS D’INFORMACIÓ
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http://bu-ho.es/cabrera-de-mar-senyalitzacio.html
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Altres activitats complementaries i seqüencials
Preparar pressupost de senyalització, i definir la seva inclusió al Pressupost 2014 com despesa 
o com inversió.
Definir la numeració i rutes lògiques de visita.
Definir textos dels cartells d’identificació de monuments.
Definir plànols de serveis.
Aplicar el Pla de senyalització.
Fer un estudi del Punt (s) d’Informació.
Crear els documents de suport (fullets, plànol turístic, etc).
Estudiar si la senyalització per a visitants a peu és l’apropiada.
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ASSISTÈNCIA I ATENCIÓ.


