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00.
ABSTRACT

La natura no és tan immediata com baixar al supermercat, els vegetals que ens ofereix la terra 
són fruit d’un màgic còctel de reaccions químiques i, sobretot de temps.

Confiant que viure és el millor aprenentatge, s’explora la formalització de dos jocs de taula i un 
ecosistema virtual que esdevenen eines didàctiques per a promoure un canvi en les dinàmiques 
dels consumidors.

El projecte es desenvolupa en la dimensió física (els jocs), i en la dimensió digital (xarxes socials, 
articles divulgatius, vídeos o recursos educatius), on l’essència de Collita’m es manté sòlida per 
acabar d’acompanyar als productes en la seva missió educativa i transgressora. És per això que 
les gràfiques d’una i altre, s’uniformitzen per donar lloc a missatges i estètiques identitàries de la 
marca i moviment.

Les formalitzacions deixen entreveure el fort arrelament dels valors de sostenibilitat. Tots els 
productes de Collita’m estan fets amb materials reciclats i sostenibles als que donem una segona 
oportunitat per a conscienciar de la importància de la gestió dels recursos.

Unir l’oci, i la necessitat de comprendre els fonaments de la vida pausada i conscienciada, ens 
permet entrar als espais de lleure d’una comunitat que comparteix els valors del projecte, que és 
inquieta, que qüestiona les seves accions i actua de forma conseqüent. Amb el punt de mira en 
els objectius de desenvolupament sostenible, esperem... Per això “sembra’m, espera’m, collita’m” 
descriu un projecte transversal, que no es conforma en ser etiquetat com a joc de taula i que va 
més enllà.

L’oportunitat de desenvolupar un pla empresarial i testar el concepte en un entorn controlat, 
mostren un espai inocupat del mercat i un forat real per al producte en el sector dels jocs de 
taula i productes eco-conscious. A més a més, estudis realitzats en el marc d’aquest treball 
demostren que el joc de taula Collita’m és una eina eficient per l’educació en la vida al camp i 
els cicles naturals dels vegetals. Això reforça la teoria de que es poden desenvolupar habilitats 
socials i cognitives per a participar de noves experiències i ambients tot jugant. (“learning throu-
gh play”)
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00.
ABSTRACT

La natura no es tan inmediata como bajar al supermercado. Los vegetales que nos ofrece la tie-
rra son fruto de un mágico cóctel de reacciones químicas y, sobre todo, tiempo.

Confiados en que vivir es el mejor aprendizaje, se explora la formalización de dos juegos de 
mesa y un ecosistema virtual que se convierten en herramientas didácticas para promover un 
cambio en las dinámicas de los consumidores.

El proyecto se desarrolla en la dimensión física (los juegos) y en la dimensión digital (redes 
sociales, artículos divulgativos, videos o recursos educativos) donde la esencia de Collita’m se 
mantiene sólida para terminar de acompañar a los productos en su misión educativa y transgre-
sora. Es por ello por lo que las gráficas de unos y otros se unifican para dar lugar a mensajes y 
estéticas identitarias de la marca y el movimiento.

Las formalizaciones dejan entrever el fuerte arraigo de los valores de sostenibilidad. Todos los 
productos de Collita’m están hechos con materiales reciclados y sostenibles a los que damos 
una segunda oportunidad para concienciar de la importancia de la gestión de los recursos.

Unir el ocio y la necesidad de comprender los fundamentos de la vida pausada y concienciada, 
nos permite entrar en los espacios de ocio de una comunidad que comparte los valores del pro-
yecto, que es inquieta, que cuestiona sus acciones y actúa de forma consecuente. Con el punto 
de mira en los objetivos de desarrollo sostenible: “Sembra’m, Espera’m, Collita’m” (Siémbrame, 
Espérame, coséchame) describe un proyecto transversal que no se conforma al ser etiquetado 
como juego de mesa y que va más allá.

La oportunidad de desarrollar un plan empresarial y testar el concepto en un entorno controla-
do, muestran un espacio no ocupado del mercado y un hueco real para el producto en el sector 
de los juegos de mesa y productos eco-conscious.

Además, estudios realizados en el marco de este trabajo demuestran que el juego de mesa Colli-
ta’m es una herramienta eficiente para la educación en la vida en el campo y los ciclos naturales 
de los vegetales. Esto refuerza a teoría de que se pueden desarrollar habilidades sociales y cog-
nitivas para participar de nuevas experiencias y ambientes jugando (“learning through play”).

00.
ABSTRACT

Nature is not as immediate as going down the supermarket. The vegetables that earth offers us 
are the consequence of a magical cocktail of chemical reactions and, even more, time.

Trusting that experiences are the best learning opportunities, the formalization of two board 
games and a virtual ecosystem as didactic tools to promote a change in the user’s dynamics is 
explored.

The project is developed in the physical dimension (board games) and in the digital dimension 
(social networks, diffusion articles, videos, or educational resources), where the essence of Colli-
ta’m is solid and stands by the products in their educational and transgressor mission. Therefore, 
the graphics of one and the other are unified to voice identity messages and the aesthetics of 
the label and movement.

The formalizations hint at the strong roots of the sustainability value. All of the products from 
Collita’m are done with recycled and sustainable materials which are given a second opportunity 
to raise awareness of the importance of resource management.

Uniting leisure and the necessity to comprehend the fundamentals of a paused and conscious 
life, allows us to take part in the recreation of a community which shares the values of the pro-
ject, which is restless, which questions its actions and acts consequently. With the SDO’s point of 
view “Sembra’m, espera’m, collita’m” (sow me, wait for me, harvest me) describes a transversal 
project which is not in accordance with being labelled as a board game and goes further.

The opportunity to develop a business plan and test the concept in a controlled environment, 
shows an unoccupied space in the market and a real gap for the product in the board games’ 
sector and eco-conscious products. Furthermore, studies performed in the frame of this work 
prove that Collita’m game is an efficient tool for the education in the country life and the natural 
cycles of vegetables. This reinforces the theory that social and cognitive abilities can be develo-
ped to participate in new experiences and environments while playing (learning through play).



8 9

La natura no és tan immediata com baixar 
al supermercat de sota de casa, els vege-
tals que ens ofereix la terra són fruit d’un 
màgic còctel de reaccions químiques i, so-
bretot de temps. A Collita’m confiem que 
viure és el millor aprenentatge, és per això 
que oferim recursos didàctics mitjançant el 
joc, els articles o vídeos sobre l’agricultura, 
amb la intenció de generar un impacte en 
les persones, perquè comprenguin i valorin 
els cicles naturals de l’agricultura, tot acos-
tat-se a l’experiència del camp i la sosteni-
bilitat.

Unir l’oci, i la necessitat de comprendre 
els fonaments de la vida pausada i cons-
cienciada, ens permet entrar als espais de 
lleure d’una comunitat que comparteix els 
valors del projecte, que és inquieta, que 
qüestiona les seves accions i actua de for-
ma conseqüent.

Amb el punt de mira en els objectius de 
desenvolupament sostenible, esperem....

Per això “sembra’m, espera’m, collita’m” 
descriu un projecte transversal, que no es 
conforma en ser etiquetat com a joc de 
taula i que va més enllà.

01.
RESUM EXECUTIU
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02.
ANTECEDENTS

DESCRIPCIÓ I HISTÒRIA DEL PROJECTE

Collita’m és un projecte que va més enllà. El nostre material digital i físic, 
els jocs de taula i la comunitat, ajuden a nens i a adults que volen acos-
tar-se a l’experiència del camp, l’agricultura i la sostenibilitat. Ho fem a 
través dels jocs de taula i una comunitat compromesa pel canvi, unint 
l’oci i les preocupacions pel clima i l’ecosistema, a la vegada que aprenent 
aspectes relacionats amb el camp i la sostenibilitat.

Amb el punt de mira en els objectius de desenvolupament sostenible 
(ODS), Collita’m treballa per la producció i consum responsable, l’acció 
pel clima i la vida d’ecosistemes terrestres, establint aliances per assolir 
els objectius.

La comunitat s’estén a totes aquelles persones que comparteixen la nos-
tra visió, propòsit i missió.

Ens proposem oferir recursos didàctics mitjançant el joc, els articles o 
vídeos respecte a l’agricultura, amb la intenció de generar un impacte en 
les persones perquè comprenguin i valorin els cicles naturals de l’agricul-
tura i puguin viure-ho en primera persona. Creant així una societat cons-
cienciada que respecti l’ecosistema.

Tot això neix en un context de post confinament, on inicialment el repte 
era crear un joc d’estratègia que oferís l’oportunitat d’aprendre aspectes 
bàsics de la vida al camp per a respectar la natura i mostrar gratitud pel 
que ens brinda, però idees de creixement van sorgir ràpidament en com-
prendre el potencial de la idea i el projecte és un engranatge de moltes 
peces pel canvi.
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02.
ANTECEDENTS

MOTIVACIONS PERSONALS

Collita’m té els seus inicis als voltants de 
juny de 2020 quan, després del confina-
ment, el raonament fugaç que qualsevol 
joc de taula tenia un component gràfic 
quasi més important que la dinàmica en 
si va creuar la ment de l’autor. Juntament 
amb la recent revelació de la lentitud amb 
què creixien unes patates plantades al 
març com a últim recurs davant estanteries 
buides als supermercats durant la pandè-
mia, la idea inicial va començar a cuinar-se.

Ràpidament em vaig adonar del potencial 
que tenia el que havia començat sent un 
passatemps i, formalització rere formalitza-
ció, el joc anava agafant forma.

Compartir la ideació amb familiars i amics 
ràpidament em va fer veure que tenia entre 
mans una potent eina divulgativa sobre 
els tempos del camp i l’esforç i comple-
xitat que hi havia rere cada vegetal. Per 
això vaig començar a investigar, a partir 
de persones que vivien al camp i internet, 
per contrastar la informació i assegurar-me 
que les dades que transmetia Collita’m 
eren correctes.

Amb el temps el projecte va créixer i vaig 
idear un segon joc, aquesta vegada pels 
més menuts, així com material digital per 
propagar el missatge que volia transmetre.

La universitat m’ha donat l’oportunitat 
d’optimitzar el concepte i solidificar la grà-
fica de la marca i altres programes m’han 
permès dur el joc al terreny empresarial.

De mica en mica allò que era un pensa-
ment efímer ha esdevingut el projecte que 
teniu entre mans, una eina transgressora 
que pot fer d’engranatge pel motor de 
canvi que necessita la nostra societat i el 
producte d’un trajecte profundament per-
sonal.
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

La nostra missió és produir jocs de taula 
enfocats a diferents franges d’edat que 
permetin divulgar la vida al camp i educar 
en els cicles vitals de les plantes i els seus 
requeriments. D’aquesta manera, aconse-
guim fer reflexionar als jugadors, al final de 
la partida, perquè valorin els aliments de 
la terra, el procés natural que segueixen 
cada un d’ells i l’esforç que hi ha darrere 
d’aquests productes tan valuosos.

La nostra visió és una comunitat que com-
parteixi els valors del projecte, que sigui 
inquieta, que qüestioni les seves accions i 
actuï de forma conseqüent. Volem donar 
les eines per donar suport a la vida agríco-
la i portar un ritme de vida més sostenible i 
conscienciat amb el medi ambient. Creiem 
en un futur més verd i més just.

02.
ANTECEDENTS

Entre els valors més importants de Colli-
ta’m destaquem:

- Contingut didàctic

- Respecte i consciència per la naturalesa

- Valorar els recursos del planeta

- Cultura d’esforç

- Sentiment de comunitat

- Importància dels materials sostenibles i 
reciclats

- Promoure el consum de productes km 0

- Prioritzar qualitat davant preu
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03.
FASE D’ANÀLISI

Segons el diccionari.cat, definim el concep-
te d’anàlisi com “examen de les parts cons-
tituents d’un tot.” 

En aquest apartat trobarem una anàlisi ex-
terna, per comprendre millor el context en 
què es desenvolupa el projecte, i al mateix 
temps, una anàlisi interna, on analitzarem 
els diferents factors o elements que exis-
teixen dins el projecte.

ANÀLISI EXTERN

L’anàlisi extern, és aquella eina que les 
empreses utilitzen per avaluar i identificar 
tots els esdeveniments, situacions, ten-
dències que afectin el desenvolupament 
del projecte, i que aquest no pot controlar. 
Ens servirà per descobrir les oportunitats i 
amenaces del projecte, i d’aquesta mane-
ra minimitzar l’impacte de les amenaces i 
esprémer al màxim les oportunitats.

PESTEL

Abans que es pugui implementar qualsevol 
classe d’estratègia o pla tàctic, és fona-
mental elaborar una anàlisi de la situació. I 
l’anàlisi PESTEL forma part d’això. De fet, 
s’ha de repetir regularment per identificar 
canvis en el context actual. Les organitza-
cions que controlen i responen als canvis 
en l’entorn macro poden diferenciar-se de 
la competència i crear un avantatge com-
petitiu.

Una anàlisi PESTEL és un acrònim d’una 
eina utilitzada per identificar les forces 
externes que afecten una organització. Les 
lletres representen polítiques, econòmi-
ques, socials, tecnològiques, de l’entorn i 
legals, d’aquí la seva importància per al pla 
de negoci d’una “start-up”.
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FACTORS POLÍTICS

Espanya es troba actualment en ple estat 
d’alarma per combatre la crisi de la Co-
vid-19. A causa de l’augment dels casos de 
virus, Espanya va decretar el 14 de març de 
2020 un estat d’alarma sumat a un confi-
nament domiciliari. Aquest estat d’alarma 
va acabar el 21 de juny de 2020. No obs-
tant això, a causa dels rebrots i l’empitjora-
ment de la situació, es va tornar a declarar 
un estat d’alarma el 25 d’octubre de 2020 
prorrogat fins al 9 de maig de 2021.

Les limitacions associades a l’estat d’alar-
ma i les restriccions que declaren les 
comunitats autònomes, han canviat les 
conductes de compra dels consumidors, 
amb un augment exponencial del comerç 
electrònic. En concret, els espanyols són, 
segons els últims estudis, els europeus que 
han incrementat més les seves compres 
en línia amb un 67%. L’any 2019 les com-
pres en línia suposaven un 1,5% mentre que 
l’abril del 2020 va tancar amb un 3,6%. Un 
dels aspectes més importants respecte a 
aquesta nova tendència, és que el 87% dels 
espanyols tenen decidit seguir amb la ma-
teixa dinàmica de compra online.

03.
FASE D’ANÀLISI

FACTORS ECONÒMICS

Espanya és una de les economies més vul-
nerables d’Europa per la seva composició 
del teixit productiu. Els sectors d’hostale-
ria, turisme i oci tenen un gran pes i són els 
primers afectats en èpoques de recessió 
com la que estem vivint. La pandèmia va 
causar una caiguda en les economies mun-
dials, però amb una caiguda especialment 
important a Espanya.

El Banc d’Espanya preveu una caiguda 
de l’PIB d’entre el 10,7% i 11,6%, però amb 
un creixement d’entre el 4,2% i el 8,6% 
per al pròxim any. La caiguda prevista té 
en compte la possibilitat que hi hagi més 
rebrots en els mesos vinents que necessitin 
mesures més restrictives amb un impacte 
en l’activitat per a la seva contenció.

La taxa d’atur és un altre dels indicadors 
que ha empitjorat respecte a l’any passat, 
amb un 16,5% actualment, que es preveu 
que augmenti al 17% durant aquest 2021.
 
Tot i la terrible situació econòmica i la cai-
guda de mercats importants per a l’econo-
mia espanyola, és important destacar 

aquells sectors que han crescut des de 
l’inici de la pandèmia i que tenen expectati-
ves de seguir en creixement.

Segons els experts, els sectors amb més 
futur són fintech i e-Health. Pel que fa a 
tecnologia, el focus se centra en big data, 
ciberseguretat o intel·ligència artificial.

Però no tot ve a ser tecnologia. Cada vega-
da més s’està posant el focus en la soste-
nibilitat, en productes naturals i artesanals 
on el toc personal d’una fabricació més 
manufacturada li dóna un valor afegit. Això 
sí, es combinen els productes d’aquest 
tipus amb una venda en línia a través d’una 
pàgina web.

Finalment, el sector de l’alimentació també 
és un altre dels grans beneficiats. El confi-
nament i el tancament de l’hostaleria han 
augmentat el tiquet de compra en alimen-
tació de les cases respecte l’any 2019.
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FACTORS SOCIALS

Més enllà dels factors polítics i econòmics 
que s’han comentat en els punts anteriors, 
la societat ha sofert un canvi en els seus 
hàbits de consum, per això, les empreses 
es veuran obligades a detectar aquests 
nous hàbits de consum per cridar l’atenció 
dels consumidors. Podem destacar:

Ús de la tecnologia: Els consumidors, com 
a conseqüència, de la crisi del coronavirus, 
s’informen de les ofertes o promocions, així 
com de nous productes a través d’internet.

Consumidor més prudent i planificador: 
Segons l’estudi realitzat per Tiendeo i 
Nielsen, el 63% dels consumidors són més 
prudents i planifiquen les seves compres, 
per tant, és molt important connectar amb 
ell per ser l’opció de compra triada.

Consumidor estalviador: A causa de la 
situació de crisi econòmica, el consumidor 
que s’espera pel 2021 és un consumidor 
més estalviador i sensible al preu.

Despesa sostenible i responsable: Les famí-
lies són molt més selectives a l’hora de 

03.
FASE D’ANÀLISI

decidir en què gasten els seus diners. Com 
la despesa en hostaleria i turisme ha baixat 
dràsticament, les famílies gasten més en 
hobbies, jocs familiars o reparacions per a 
la llar.

FACTORS TECNOLÒGICS

Els canvis que ha patit la societat en 
aquests últims anys, especialment en 
aquest últim, fan que la tecnologia avanci 
a passos de gegant i les empreses s’hagin 
d’adaptar a aquests avenços tecnològics el 
més ràpid possible. Algunes de les tendèn-
cies que destaquem tecnològicament són:

El jo en l’experiència: És important que 
les empreses se centrin en aquella infor-
mació rellevant i que deixin que siguin les 
persones les que guiïn les seves pròpies 
experiències digitals. A llarg termini, serà 
important crear comunitats virtuals perso-
nalitzades, interactives i compartides.

Intel·ligència artificial i robots: La col·labo-
ració entre humans i intel·ligència artificial 
és una de les claus de futur de la tecno-
logia. Una de les parts més importants de 
la intel·ligència artificial és la intel·ligència 
artificial aplicada. Pel disseny gràfic, cada 
vegada més es farà ús d’aquesta tecno-
logia per proporcionar filtres basats en 
tecnologia de machine learning. A més, 
moltes empreses incorporaran robots en 
diverses parts del procés de venda.

Realitat augmentada: El que abans se cen-
trava en certs nínxols de mercat, cada ve-
gada més ho estem veient en sectors més 
variats. Des de conèixer informació d’una 
persona amb un mínim contacte sense ne-
cessitat d’entrar en les seves xarxes socials, 
fins a la creació d’hologrames d’objectes o 
persones.



22 23

FACTORS ECOLÒGICS

El passat 2020 ha estat, sens dubte, un any 
de canvi, de pausa i de valorar, fins i tot, la 
nostra existència.

Durant el confinament, les emissions glo-
bals van baixar un 7% a conseqüència 
d’una menor activitat. No obstant això, la 
situació extraordinària viscuda va situar el 
focus en altres aspectes econòmics i so-
cials, evitant que es plantegessin canvis 
sistemàtics en l’àmbit ambiental. Lamenta-
blement, aquests canvis, juntament amb la 
reducció de les emissions globals és només 
un fet temporal.

Empresarialment, cada vegada són més les 
empreses que posen la sostenibilitat com 
un pilar fonamental.

Un estudi de NYU Stern mostra que els 
productes comercialitzats de manera sos-
tenible, incrementen un 54% en el període 
2015-2019. Una de les tendències principals 
entre els consumidors és l’increment del 
consum de productes alimentaris ecolò-
gics o de productes substitutius de lactis i 
carnis.

03.
FASE D’ANÀLISI

Entre les mesures que va declarar l’ONU a 
escala mediambiental, trobem la d’incenti-
var el consum de fruites i verdures, ja que 
aquestes no són únicament més saluda-
bles, sinó que generen menys emissions de 
diòxid de carboni.

Destaquem també el canvi en els packa-
gings o materials de fabricació dels pro-
ductes, en els quals s’augmenta notable-
ment l’ús de material reciclat o reutilitzable, 
sumat a packagings compostables o bio-
degradables. A més, les empreses tendiran 
a augmentar la inversió socialment respon-
sable (ISR).

Una altra de les tendències futures és l’in-
crement en l’ús de les energies renovables, 
a causa del seu abaratiment.

Actualment, el preu de l’energia solar és 
el més barat de la història, i ha aconseguit 
situar-se a un preu fins i tot més baix que 
el del carbó.

Finalment, una altra de les tendències que 
seguiran totes les empreses i que hauran 
d’adoptar els governs dels països, serà el 
camí cap a un món de zero emissions ne-
tes de CO2.



24 25

FACTORS LEGALS

Com el projecte es basarà en un e-com-
merce i les vendes seran, en principi, en 
línia (online), hem de tenir en compte 
aquelles normatives que ens afecten. Per 
exemple:

Directiva (UE) 2019/770 relativa a determi-
nats aspectes dels contractes de subminis-
trament de continguts i serveis digitals.

Directiva (UE) 2019/771 relativa a determi-
nats aspectes dels contractes de compra-
venda de béns.

Reial Decret 1205/2011 sobre la seguretat 
de les joguines.

A més, per obrir qualsevol comerç electrò-
nic hem de tenir en compte les normes i 
lleis que haurem de complir. Les esmentem 
a continuació:

LLEI DE COOKIES

Les galetes són fitxers que s’emmagatze-
men en el navegador de l’usuari i que per-
meten a les empreses obtenir informació 

03.
FASE D’ANÀLISI

del comportament de l’usuari. Amb el nou 
Reglament de Protecció de Dades Euro-
peu, tota pàgina web ha d’avisar de l’ús de 
galetes i demanar el consentiment exprés 
de l’usuari abans d’instal·lar-les.

LLEI 34/2002 DE COMERÇ ELECTRÒNIC 
(LSSI)

Aquesta llei obliga a totes les pàgines de 
comerç electrònic a donar certa informació 
sobre l’empresa, a l’usuari. S’ha d’incloure 
un apartat d’informació amb nom de l’em-
presa, NIF, correu electrònic o altres dades, 
així com un apartat “d’Avís Legal”.

LLEI 7/1996 DE COMERÇ MINORISTA

És l’encarregada de determinar tota aque-
lla informació que hem d’incloure en tota 
classe de negoci, sigui offline o online, per-
què el consumidor conegui les condicions 
del producte i la compra. La informació 
que s’ha d’incloure és la següent:

 

 - Característiques del producte

 - Preu i despeses d’enviament

 - Forma de pagament
 - Termini de lliurament

- Dret de desistiment: en l’actual llei, 
es determina que els consumidors 
tenen el dret de retornar un produc-
te que s’ha comprat en línia, sense 
cap cost en un termini de 14 dies 
des del moment en què el reben. Hi 
ha algunes excepcions en productes 
d’alimentació, personalitzats o altres 
productes amb precinte.

LLEI 3/2018 DE PROTECCIÓ DE DADES 
PERSONALS (LOPD)

Un altre dels aspectes importants a tenir 
en compte és que s’han de donar d’alta 
els fitxers amb dades personals d’usua-
ris a l’Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, elaborar i mantenir actualitzat el 
“Document de Seguretat” i obtenir la legiti-
mitat dels afectats. 

Hem de tenir present, també, que en els 
últims anys s’han afegit alguns punts a 
aquesta legislació, de manera que les em-
preses que tinguin dades de persones es 
veuen obligades a fer constar: noms, telè-
fons, NIF, correus electrònics o números de 
compte.
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ANÀLISI DEL SECTOR

Pels nostres productes principals, el pro-
jecte de Collita’m se situaria dins del sector 
de les joguines, en concret dins de la cate-
goria de jocs de taula.

Si parlem del projecte, en termes gene-
rals, pel que fa al concepte de comunitat, 
també podríem englobar el projecte en el 
sector del comerç electrònic B2C (Busi-
ness-to-consumer), ja que es tractaria d’un 
e-commerce amb productes com; jocs de 
taula, productes agrícoles o inclús tèxtil, 
amb un gran component didàctic arrelat i 
amb una gran ideologia darrera. No obs-
tant això, per a aquest anàlisi ens centra-
rem en el sector de les joguines.

El mercat del joguet espanyol el 2019 va 
tancar amb una facturació de 1.642 milions 
d’euros (un 1,2% menys que el 2017 i un 3% 
més que el 2018) i estava constituït per un 
total de 243 empreses. El 2020, el sector 
de la joguina ha patit alts i baixos, per cul-
pa del tancament de les botigues de jogui-
nes a causa del confinament domiciliari, i 
com a conseqüència trobem una lleugera 
caiguda, en el total d’aquest any passat. 
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No obstant això, entre els mesos d’estiu, 
les vendes creixen un 3,6% comparat amb 
el mateix període de l’any 2019.

Si ens fixem únicament en la categoria 
dels jocs de taula, després del confinament 
domiciliari, en concret entre el 23 de març 
i el 19 d’abril, les vendes de jocs de taula 
creixen un 41%.

Entre aquest període de temps, un 45% 
dels espanyols afirma que dedica més 
temps en jugar a jocs i joguines (deixant 
de banda els videojocs). Aquest compor-
tament es veu més reflectit a Espanya que 
en els altres països de la UE.

Per acabar, destaquem aquesta tendència 
d’augment en la compra de joguines i jocs 
de taula no només en nens, sinó també 
molt centrada en adults. De fet, un 41% 
dels enquestats que declaren jugar més 
que abans, formen part de llars on no hi ha 
nens.

Una altra de les tendències d’aquest mer-
cat que hem pogut observar des de la crisi 

de la Covid-19, és l’augment en el preu de 
les joguines. 

Les famílies estan optant per joguines més 
cares, amb una pujada del preu d’un 6%, 
impulsada pels productes amb un preu de 
40 a 60 euros (les vendes han crescut un 
16%).

Finalment, l’última de les tendències res-
pecte al sector que estem analitzant, és el 
canvi en l’experiència de compra.

La crisi sanitària ha canviat l’experiència de 
compra traslladant, de les botigues físiques 
als marketplaces o botigues online.

Centrant-nos en el mercat català, entre els 
mesos de confinament les vendes de jocs 
de taula van incrementar més d’un 40%, 
però en el període de Nadal (punt de ven-
des pic en aquest sector), les vendes s’han 
duplicat versus l’any 2019.

El nou consumidor que ha aparegut aquest 
any és un comprador que o bé desconeixia 
el sector dels jocs de taula o no acostu

mava a invertir els diners en aquest sector, 
però s’ha demostrat que, aquest any busca 
productes cooperatius d’entreteniment en 
família.

Per acabar amb l’anàlisi del sector, segons 
un estudi de l’Estat de Mercat dels Jocs de 
Taula fet l’any 2019 dut a terme per un total 
de 117 editorials, es va demostrar que ens 
trobem davant d’un sector immadur amb 
un gran nivell d’atomització.

Podem fer una diferenciació clara entre 
dos tipus d’empreses:

Grans empreses vinculades al sector de la 
joguina amb un públic massiu que utilitzen 
canals de distribució tradicionals.

Empreses de nova generació amb una 
grandària petita o mitjana i un públic ob-
jectiu de nínxol, a través de plataformes 
Kickstarter i normalment focalitzades en 
jocs de taula. El 76% d’aquest tipus d’em-
preses només produeixen d’1 a 3 jocs 
anuals.
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ANÀLISI DE LA DEMANDA

Per a l’anàlisi de la demanda, primer de tot 
començarem definint el públic objectiu de 
Collita’m. Per al correcte desenvolupament 
d’aquest apartat, ens basarem en els cri-
teris de segmentació basats en les carac-
terístiques dels consumidors, definint així 
totes les variables.

03.
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VARIABLES GEOGRÀFIQUES

En principi el joc estarà en català, de ma-
nera que en un inici centrarem el target en 
la població de Catalunya.

L’objectiu del joc és donar a conèixer com 
es treballa al camp, de manera que el focus 
dels nostres consumidors se centrarà en 
aquell segment de la població que visqui 
en ciutats o àrees urbanes i que no tingui 
una relació estreta amb la vida agrícola, 
encara que la gent que hagi tingut la pos-
sibilitat de viure rodejat d’un espai on es 
tracti la terra i la vida al camp sigui cone-
guda de primera mà, també els considerem 
com a públic objectiu.

En segon lloc, també tenim molt clar que 
no volem limitar-nos amb el llenguatge, així 
no descartem versionar els diversos pro-
ductes a altres idiomes per incloure a més 
públic, o que el component didàctic que 
tant busquem sigui precisament l’idioma, 
com per exemple el nostre joc per als més 
menuts.
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VARIABLES DEMOGRÀFIQUES

En aquest punt, podem afirmar que cada 
un dels nostres productes principals va 
enfocat a un target d’edat determinat, això 
mateix ve condicionat per les dinàmiques 
de cada joc, per les variables que s’hagin 
de tenir presents o la complexitat.

Però el rang de població més gran en el 
que ens centrarem, serà especialment els 
“Millenials”, destacant també la importàn-
cia que cobren les famílies amb fills, pel 
gran component didàctic que té cada un 
dels jocs.

Realitat augmentada: El que abans se cen-
trava en certs nínxols de mercat, cada ve-
gada més ho estem veient en sectors més 
variats. Des de conèixer informació d’una 
persona amb un mínim contacte sense ne-
cessitat d’entrar en les seves xarxes socials, 
fins a la creació d’hologrames d’objectes o 
persones.

VARIABLES SOCIOECONÒMIQUES

Tenint en compte que la proposta de va-
lor de Collita’m va encaminada cap a una 
diferenciació per valor afegit, ens centra-
rem en persones d’un nivell socioeconòmic 
mitjà-alt.

Per a nosaltres és important destacar la 
qualitat dels processos i materials, així com 
els valors que transmetem, de manera que 
el públic objectiu té un cert nivell d’educa-
ció i sensibilitat per temes socials i ecolò-
gics.

Segons un informe d’Ecological.bio, Espan-
ya va començar un creixement en la com-
pra de productes ecològics i de proximitat 
gràcies als “Millenials”, per la seva major 
conscienciació en hàbits de compra i con-
sum més saludables, fet de ser nous pares 
de família i la seva, previsible, major renda 
disponible.

VARIABLES PSICOGRÀFIQUES

Les variables psicogràfiques són el punt 
més important de la segmentació.

Per crear una empresa en forma de co-
munitat, com és un dels nostres objectius 
principals, és important que les persones 
que formin part d’elles se sentin connecta-
des per la seva forma de pensar o els seus 
interessos.

En aquest sentit, el públic de Collita’m és 
un públic molt conscienciat amb la natu-
ralesa i el medi ambient, que fa tot el pos-
sible per reduir la seva petjada ecològica, 
prioritzant productes i tècniques respon-
sables amb l’entorn a força de materials 
reciclats o reutilitzables.

A més, són persones molt adaptades a les 
noves tecnologies que trien la compra en 
línia per sobre dels mètodes tradicionals. 
Es caracteritzen per ser persones curioses 
que trien productes de proximitat o li do-
nen molta importància a conèixer l’origen 
dels productes que compren, així com la 
qualitat d’aquests. Són persones que no 
són reticents a pagar més si a canvi obte-
nen una garantia de qualitat.
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ANÀLISI INTERN

Com ja s’ha especificat anteriorment, Co-
llita’m busca ser una empresa emergent 
100% en línia amb un únic canal de distri-
bució, amb la nostra pàgina web pròpia. 
Aquesta, busca no només ser el canal de 
venda dels nostres productes sinó també 
busca ser un lloc de reunió on la comunitat 
de persones amb interessos relacionats, 
pugui interactuar i indagar més en el pro-
jecte.

Per aquest mateix motiu, la idea és crear 
contingut que vagi més enllà dels jocs de 
taula en si. Entre aquest contingut desta-
quem els articles, contingut multimèdia de 
vídeo o fotografia que els complementin, 
entrevistes i testimonis de professionals del 
món agrícola o medi ambient... En conclu-
sió, qualsevol cosa de caràcter científic, o 
de cultura més general, que encaixi amb 
el projecte i considerem important divul-
gar-lo per a donar a conèixer aquests con-
ceptes a la nostra comunitat.

En relació amb els proveïdors, actualment 
ens trobem en procés de recerca i anàlisi 
d’aquells que ens puguin oferir la matèria 
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primera amb què es desenvolupa el joc. 
El joc està fabricat amb 2 materials princi-
pals: fusta DM de 3 mm tant per a la caixa, 
com per al tauler i les fitxes; i Shiro Alga 
de 300g (33x48 cm) per a les cartes. Els 
proveïdors que busquem són proveïdors 
100% locals, en sintonia amb els valors del 
projecte. No descartem produir-ho no-
saltres mateixos invertint el nostre capital 
en maquinària o buscant un finançament 
privat o públic extern.

Respecte a els nostres col·laboradors, per 
assegurar que la dinàmica del joc és fidel 
a la realitat del camp, estem treballant 
amb una empresa agrícola local, que ens 
proporciona coneixement de primera mà 
i de qualitat, i ens permet conèixer també 
aquestes coses que a internet no surten. 
La nostra idea principal és anar un pas més 
enllà i que puguin obrir-se mercat al nostre 
canal “online” a través del nostre comerç 
electrònic oferint lots dels seus productes, 
no només amb ells, sinó amb futurs col·la-
boradors del projecte també.

Paral·lelament al desenvolupament del pro-
jecte en l’àmbit de disseny, producte, con-
ceptualització, optimització i realització, 
amb aquest TFG a BAU: Centre Universitari 
de Disseny de Barcelona, aquest projecte 
hi estan col·laborant diversos mentors, grà-
cies a ser seleccionat pel programa d’em-
prenedoria Explorer, del Banc Santander.

Aquest programa ens ha permès reu-
nir-nos amb diversa gent del sector em-
presarial i educatiu, que estaria interessada 
a col·laborar amb nosaltres perquè el pro-
jecte s’emprengui de forma correcta, i a la 
consolidació del projecte conceptualment i 
empresarialment parlant.
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04.
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Per realitzar aquest apartat es farà una 
anàlisi a escala interna tenint en compte 
les fortaleses i les debilitats del projecte. A 
més, també es tindran en compte els fac-
tors externs per analitzar les oportunitats i 
amenaces que s’hi derivin.



36 37

DEBILITATS

Costos unitaris alts: És un projecte fet 
amb materials i tècniques responsables, i 
està en un moment del cicle de vida ple-
nament emergent, la capacitat productiva 
és molt baixa. Per la qual cosa, els costos 
unitaris que comporta el producte són 
molt alts i exigeixen d’un cost final bastant 
elevat per treballar amb un mínim marge.

Baixa capacitat productiva: Com acabem 
de comentar, en estar començant amb el 
projecte encara no tenim definida la plan-
ta productiva ni el mètode que se seguirà. 
Si seguim amb la metodologia empleada 
per a crear el prototip, ha estat un mèto-
de molt manual, per tant això comportaria 
una productivitat molt baixa a llarg termini.

Baixa capacitat de finançament: Els recur-
sos que posseeix el projecte financerament 
són, actualment, molt baixos. Per a això, 
estem treballant per obtenir finançament 
des de diverses fonts. Per començar, pre-
sentant el projecte al programa per a em-
prenedors joves del banc Santander, ano-
menat Explorer. A més, la nostra idea és 
col·laborar amb empreses agrícoles per 
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obtenir finançament i d’altres que compar-
teixin la mateixa ideologia.

Baixa taxa de repetició: Per la naturalesa 
del nostre producte principal, la taxa de re-
petició és molt baixa. Els consumidors que 
comprin un cop els nostres productes, po-
ques vegades repetiran i en compraran un 
altre. És per això que per solucionar aquest 
problema hem pensat de crear cartes ad-
dicionals per afegir més funcionalitats a un 
dels jocs, marxandatge i altres productes 
relacionats, i oferir serveis a la nostra co-
munitat per a mantenir-la viva.

Cartera de productes limitada: De mo-
ment, tenint en compte els recursos amb 
què comptem, la cartera de productes a 
oferir és molt limitada en comparació amb 
la competència. Però tenim previst seguir 
investigant i generar contingut o altres 
productes d’altres formes i anar escalant el 
projecte.

AMENACES

Molta competència d’empreses molt 
potents: En el mercat de les joguines, són 
moltes les empreses que hi participen. 
Entre elles destaquem multinacionals del 
sector amb una gran cartera de produc-
tes i molts anys d’experiència a l’esquena. 
Podem destacar: Mattel, Namco Bandal o 
Lego. A més, si ens fixem únicament en els 
marketplaces de venda de joguines en línia, 
veiem que també trobem una gran oferta 
de pàgines especialitzades.

Saturació de el mercat: El mercat dels 
jocs de taula és un mercat molt saturat. El 
nombre de jocs de taula és infinit i serà im-
portant centrar-nos en un valor afegit per 
destacar.

Incerteses politicosocials: Tal com hem 
vist en l’anàlisi de l’entorn, la situació polí-
tica i social avui en dia és molt incerta. La 
pandèmia ha afavorit la venda de jocs de 
taula a causa del temps que es dedicava a 
l’oci a la llar. No obstant això, la incertesa 
de no saber com avançarà aquesta situació 
pot canviar les tendències d’oci de manera 
sobtada.

Situació econòmica recessiva: Com ja 
hem comentat anteriorment a l’anàlisi de 
l’entorn, la situació econòmica d’Espanya 
és molt crítica i amb unes previsions gens 
optimistes. La taxa d’atur augmenta amb el 
temps i en conseqüència podem veure una 
disminució de les vendes de productes no 
essencials.
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FORTALESES

Producte de característiques úniques al 
mercat: Després de fer un estudi exten-
siu dels diferents jocs de taula que hi ha 
al mercat, no hem pogut trobar un joc 
que reuneixi totes les característiques que 
posseeixen els nostres productes: jocs 
didàctics, estratègics i sostenibles. És molt 
complicat trobar al mercat un joc de taula 
sostenible, fabricat amb materials reciclats, 
i que al mateix temps, tingui una certa co-
herència amb l’estratègia del joc.

Per tant, podríem seguir una estratègia de 
diferenciació posicionant-nos com a un 
projecte, amb productes innovadors en el 
mercat del joc.

Objectius i valors clars: Perquè un pro-
jecte empresarial tingui èxit és important 
mantenir el focus en aquells valors i objec-
tius que volem defensar com a marca. Per 
això, tots els elements del nostre projecte 
han d’anar alineats i mantenir una certa 
coherència. Un punt molt positiu de Colli-
ta’m és que tenim molt clar quins són els 
nostres objectius i els valors que volem 
transmetre en tot moment.
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Alta qualitat i disseny: Com es va co-
mentar en l’apartat d’història, els creadors 
inicials del projecte tenen un “background” 
en Biotecnologia i en Disseny gràfic, de 
manera que el prototip s’ha creat tenint 
en compte els coneixements de les dues 
branques perquè tant, els dissenys i l’estè-
tica, com els materials i processos, siguin 
els òptims i compleixin amb els valors de 
Collita’m.

Projecte amb valor afegit: Per a Collita’m 
és molt important la Responsabilitat Social 
Corporativa, tant a escala ambiental, com 
social. La nostra idea de projecte va enfo-
cada a crear una comunitat que se senti 
identificada amb els nostres valors.

El nostre projecte va en sintonia amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS), dels quals ens sentim representats 
amb; la Producció i Consum Responsables 
(12), Acció pel Clima (13), Vida d’Ecosiste-
mes Terrestres (15) i Aliança per a Aconse-
guir Objectius (17).
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OPORTUNITATS

Canvi en la conducta de les persones pel 
que fa a oci: Com hem pogut observar 
en l’anàlisi PESTEL, els hàbits de compra i 
despesa en oci han canviat des de l’inici de 
la pandèmia.

Les compres en línia han augmentat expo-
nencialment, la despesa en hostaleria, res-
tauració i viatges ha canviat per una des-
pesa d’oci familiar a casa, i els consumidors 
es fixen més en l’origen dels productes que 
compren.

Increment de les vendes dels jocs de 
taula: Com hem comentat anteriorment 
a l’anàlisi del sector, entre els mesos de 
Març i Abril les vendes de jocs de taula es 
van disparar un 41%, i en l’època de Nadal, 
moment pic de vendes d’aquest tipus de 
productes, les vendes de jocs de taula a 
Catalunya es van doblar en comparació a 
l’any anterior.

Possibilitat de realitzar integracions ho-
ritzontals: Per la naturalesa i els valors del 
producte, hi ha una possibilitat de crear 
una aliança empresarial amb empreses 
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agrícoles, i d’altres sectors que compar-
teixin els nostres ideals. Un dels nostres 
objectius, és arribar a finançar part del 
projecte, a través d’un acord, a canvi que 
ells puguin vendre els seus productes en 
un nou mercat o canal de distribució com 
seria la nostra e-commerce.

Augment de la demanda de productes 
sostenibles: Tenint en compte els resultats 
de la recerca en l’àmbit ecològic, hem po-
gut veure que la sostenibilitat és un tema 
que cada vegada està guanyant més im-
portància, tant en l’àmbit empresarial com 
personal.

Especialment en el sector de l’alimentació, 
hi ha una tendència de creixement de la 
despesa en productes ecològics, o de km 
0. A més, segons estudis realitzats per la 
companyia Oney, un 93% dels espanyols 
afirma intentar diàriament adoptar hàbits 
relacionats amb el consum responsable. 
Un 85% dels espanyols estaria disposat 
a pagar més per productes, sempre que 
provinguin de canals de producció respon-
sables o ofereixin un major ús sostenible.

Creixement de l’preu de l’tiquet de com-
pra al sector de les joguines: Una de 
les tendències que s’han pogut observar 
durant aquest 2020 és un increment del 
tiquet de compra de joguines, aproxima-
dament estem parlant d’un 6%. Els con-
sumidors estan disposats a comprar més 
joguines i jocs d’entre els 40 i 60 euros (un 
increment del 16% de les vendes vs 2019).
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Parlem de sostenibilitat; un concepte que 
hem de tenir present en tot moment a 
l’hora de desenvolupar aquest projecte i a 
la recerca de materials i processos per a la 
formalització dels nostres productes.

Ecològicament parlant, entenem com a 
sostenibilitat aquells sistemes biològics es 
mantenen productius al llarg del temps. 
En resum, explotem un recurs per sota del 
límit de renovació d’aquest.

No deixa de ser un procés socioecològic 
caracteritzat per unes accions que bus-
quen un ideal comú. Està lligat estretament 
amb la presència de l’ésser humà amb 
relació al seu entorn, i busca satisfer les ne-
cessitats de les generacions actuals, sense 
afectar la capacitat de les futures.

En conclusió, quan parlem de sostenibilitat 
el que ens interessa és promoure el pro-
grés social i econòmic, respectant els nos-
tres ecosistemes naturals i la qualitat de 
l’entorn que ens envolta.

05.
LA SOSTENIBILITAT



44 45

TIPUS DE SOSTENIBILITAT

La sostenibilitat, com ja hem comentat 
anteriorment, és un procés socioeconòmic 
que busca un ideal comú.

Dit això, podem afirmar que existeixen di-
ferents tipus de sostenibilitat:
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SOSTENIBILITAT POLÍTICA

Quan parlem de sostenibilitat política, ens 
referim a aquell tipus de sostenibilitat que 
fomenta les relacions solidàries entre re-
gions i comunitats, aconseguint així, millo-
rar la qualitat de vida i disminuint la depen-
dència d’aquestes, generant estructures 
democràtiques.

En segon lloc, estableix regles congruents 
al país, i redistribueix el poder econòmic i 
polític, d’aquesta manera, ens proporcio-
na un marc jurídic garantint el respecte de 
l’ambient i les persones, al mateix temps 
que un govern segur.

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

La sostenibilitat econòmica és aquella 
encarregada de generar riquesa en quanti-
tats adequades i equitatives pels diferents 
àmbits socials.

Prenen com a objectiu establir poblacions 
que siguin totalment solvents i capaces 
de gestionar els seus propis problemes 
econòmics. Busquen que per ells mateixos, 
enfortir el consum en sectors de producció 
monetària, i incrementar la producció.

En conclusió, si ens referim a la sosteni-
bilitat com un equilibri, aquest tipus de 
sostenibilitat és un equilibri entre l’home i 
la naturalesa, busca satisfer les necessitats 
actuals sense arribar a sacrificar la de les 
futures generacions.
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SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

Quan ens referim a la sostenibilitat ambien-
tal, aquesta es refereix ni més ni menys, a 
la capacitat de poder mantenir aspectes 
biològics en la seva diversitat i producti-
vitat, al llarg del temps, amb l’objectiu de 
preservar els recursos naturals que la Terra 
ens ofereix.

Aquest tipus de sostenibilitat és l’encarre-
gada de fer créixer el desenvolupament 
humà respectant i cuidant l’ambient on viu, 
i fomenta les responsabilitats conscients 
sobre l’ecologisme.

SOSTENIBILITAT SOCIAL

Per acabar, la sostenibilitat social és l’en-
carregada d’adoptar valors que generin 
comportaments com mantenir els nivells 
harmònics i satisfactoris en l’educació, 
preservació de la natura, mantenir un bon 
nivell de vida, i sobretot promovent que 
s’involucrin aquestes mateixes persones 
per a crear coses noves en la societat de la 
qual formen part.

05.
LA SOSTENIBILITAT
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NOVES FORMES DE SOSTENIBILITAT

Avui en dia, dur una vida sostenible és un 
pilar fonamental per a la societat, ja que 
els actes que prenem, repercuteixen d’una 
forma, o d’una altra als que viuran al nos-
tre planeta en un futur. Per aquest mateix 
motiu, estan sorgint noves formes de sos-
tenibilitat, de les quals en destacarem les 
següents:

05.
LA SOSTENIBILITAT

ARQUITECTURA SOSTENIBLE

És la manera de concebre l’arquitectura 
de tal forma que aquesta no danyi el medi 
ambient, dissenyant així, de la manera més 
ecològica possible, i aprofitant els recursos 
naturals i minimitzant l’impacte sobre ells.

Fent una anàlisi del lloc, es busca la cons-
trucció més recomanable per a una deter-
minada zona, i que aquesta compleixi amb 
els principis ambientals establerts. La pos-
sibilitat de tenir una ventilació creuada, les 
orientacions, o l’aïllament tèrmic, són estra-
tègies òptimes per a alguns climes.

COMPRES VERDES

Amb productes d’ús diari, podem col·la-
borar per contaminar menys, d’aquesta 
manera aquestes petites accions, generen 
un gran impacte en la societat, com per 
exemple:

Productes naturals sense químics, que 
respectin el medi ambient. (fets d’olis ve-
getals i herbes)

Sabons vegetals, olis essencials o vegetals 
fets artesanalment.

Bosses reutilitzables d’ús personal o per 
compres diàries.
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE

Pels Objectius Mundials, també coneguts 
com a Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS), es van adoptar per a 
tots els estats que formen part de la Unió
Europea (UE) l’any 2015, com a una crida 
universal per protegir el planeta, posar fi
a la pobresa, i garantir que totes les perso-
nes gaudeixin de pau i prosperitat l’any
2030.

Els països que hi formen part, s’han com-
promès a accelerar el progrés per a
aquells que es troben més endarrerits. Per 
aquest mateix motiu, els ODS han sigut
dissenyats per aportar diversos “zeros” al 
món i que ens canviïn la vida per complet. 
Inclouen pobresa zero, fam zero, SIDA zero 
i discriminació zero contra les
dones i les nenes.

Es necessita coneixement, creativitat, tec-
nologia i recursos financers de tota la
societat per aconseguir els ODS en cada 
context. Tothom és necessari per assolir
aquests objectius tan ambiciosos.
Els 17 ODS estan integrats, ja que reco-

06.
(ODS)

neixen que les intervencions en una àrea,
afectaran els resultats de les altres, i que el 
desenvolupament ha d’equilibrar l’econo-
mia, la sostenibilitat mediambiental i l’as-
pecte social.
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PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES

És urgent reduir la petjada ecològica mit-
jançant un canvi en els mètodes de
producció i consum de recursos i béns per 
aconseguir un creixement econòmic i un 
bon desenvolupament sostenible.

L’agricultura, avui en dia, és el principal 
consumidor d’aigua mundial, i el reg re-
presenta aproximadament un 70% de tota 
l’aigua dolça per al consum humà.

Per aconseguir aquest objectiu és vital la 
gestió eficient dels recursos naturals com-
partits, i la forma en què aquests s’elimi-
nen. Per aquest mateix motiu, és important 
instaurar aquest objectiu en els consumi-
dors i els negocis perquè reciclin i reduei-
xin les deixalles per avançar cap a la soste-
nibilitat de consum per l’any 2030.

Seria important reduir a la meitat el malba-
ratament per càpita dels aliments a nivell 
mundial, i incentivar el comerç minorista 
per crear cadenes de producció i subminis-
trament més eficients.

06.
(ODS)

Nosaltres ens atribuïm en primer lloc 
aquest ODS, número 12, perquè volem
traslladar aquest sistema i aquest coneixe-
ment per a portar-nos cap a una
economia que utilitzi els recursos d’una 
manera més eficient, i redueixi la
seva petjada per a arribar a l’objectiu esta-
blert.

ACCIÓ PEL CLIMA

Actualment, podríem quasi afirmar al 100%, 
no hi ha cap país al món que no hagi ex-
perimentat els dramàtics afectes del canvi 
climàtic. Si ens traslladem a l’any 1990, i 
avaluem les emissions de gasos del cone-
gut efecte hivernacle, continuen augmen-
tant, i actualment són un 50% superiors.

Si no prenem mesures urgents ara, les con-
seqüències a causa de l’escalfament global, 
provocant canvis permanents en el sistema 
climàtic, poden ser irreversibles.

La mitjana de les pèrdues anuals només 
causades per catàstrofes relacionades amb 
el clima, arriben als centenars de milers de 
milions d’euros, sense esmentar l’impacte 
humà que es troba en les catàstrofes geofí-
siques, el 91% d’aquestes, a conseqüència 
del clima.

Aquest objectiu buscava mobilitzar anual-
ment 100.000 dòlars fins al passat 2020, 
per tal d’abordar les necessitats dels països 
en desenvolupament, i inversió en el des-
envolupament baix en carboni.

Ens atribuïm aquest ODS, en segon lloc, 
essent aquest el número 13, perquè donem 
suport a les regions més vulnerables, i a la 
vegada contribuïm de forma directa amb 
els altres Objectius de Desenvolupament 
Sostenible.
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VIDA D’ECOSISTEMES TERRESTRES

La flora proveeix el 80% de l’alimentació 
humana, i l’agricultura representa un recurs 
econòmic i un mitjà de desenvolupament 
important, és per aquesta mateixa raó que 
la vida humana depèn tant de l’oceà com 
de la terra, pel seu manteniment i subsis-
tència.

Per altra banda, els boscos cobreixen el 
30%, aproximadament, de la nostra super-
fície terrestre, aquests proveeixen a milions 
d’espècies hàbitats crucials i són conside-
rats una font molt important d’aire net i 
aigua. Aquests també són imprescindibles 
per combatre el canvi climàtic.

La degradació persistent del sòl, ha portat 
a la desertificació de més de 3.600 milions 
d’hectàrees, al mateix temps que cada any 
perdem 13 milions d’hectàrees de boscos, 
afectant de forma desproporcionada a les 
comunitats més pobres.

Nosaltres adquirim, aquest objectiu núme-
ro 15, perquè pensem que s’han de prendre 
mesures urgents per reduir la pèrdua d’hà-
bitats naturals que formen part del nostre 

06.
(ODS)

patrimoni comú, al mateix temps que do-
nem suport a la seguretat alimentària, la 
pau i la seguretat.



56 57

Entenem com a joc de taula, com a aque-
lla classificació de jocs que consten d’un 
tauler i fitxes de diferents colors i formes, 
que s’organitza sobre una superfície plana, 
generalment sobre una taula. 

Aquests, en funció de les seves regles o 
dinàmiques, estan pensats perquè hi jugui 
una o més persones.

En funció del joc amb el qual ens trobem 
davant, els participants hauran de fer un 
raonament estratègic o tàctic, potenciar la 
destresa manual, memoritzar, tenir capaci-
tat deductiva, coordinar-se o emprar altres 
habilitats, mentre que n’hi ha que només 
estan basats en pur atzar.

Per norma general, els jocs de taula no vé-
nen acompanyats d’activitat física, encara 
que trobem alguns que impliquen executar 
activitats fora d’aquest o aixecar-se de la 
taula.

Els jaciments de Basur Höyük, prop de la 
ciutat turca de Siirt, han aportat peces d’un 
joc de taula amb prop de 5.000 anys d’an-
tiguitat. 

07.
ELS JOCS DE TAULA

Els jocs de taula, s’agrupen generalment en 
categories, en funció de les seves caracte-
rístiques. A continuació, mostrem algunes 
de les més generals:

- Jocs de daus.

- Jocs de fitxes.

- Jocs de cartes.

- Jocs de rol.

- Jocs de taulells tradicionals.

- Jocs de taulells contemoranis (Jocs de 
guerra, de miniatures, temàtics...).
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JUGAR PER APRENDRE

Diversos docents i psicòlegs veuen un gran 
potencial educatiu en els jocs de taula, so-
bretot a nivell físic i social, i aposten per a 
la integració d’aquests a l’aula.

Agafant com a referència l’article escrit 
al diari EL PAÍS, per Diana Oliver el 27 
d’agost de l’any 2018, disponible a (https://
elpais.com/elpais/2018/07/27/mamas_pa-
pas/1532673605_733545.html) destaquem 
les següents aportacions:

“Jugamos por diversión y por puro placer, 
pero cuando jugamos también aprende-
mos y socializamos. “Jugamos para ser 
humanos y reencontrarnos con nosotros 
mismos”, que decía en una entrevista An-
drés Paya, fundador del Observatorio del 
Juego Infantil (OJI). Si bien el juego no es 
una actividad exclusiva de la infancia, es 
en esta etapa en la que el acto lúdico se 
transforma en un motor fundamental para 
el desarrollo. De ahí que muchos docentes, 
psicólogos y pedagogos reivindiquen el 
juego como herramienta educativa tam-
bién en la escuela.”

07.
ELS JOCS DE TAULA

Els nens són el motor de canvi, són els que 
tenen la capacitat d’entendre el present 
i els que al final hi seran aquí al futur. A 
través dels jocs de taula, a part de desen-
volupar i treballar aspectes mentals i físics, 
tenim l’oportunitat de transmetre coneixe-
ment i consciència als més menuts al ma-
teix temps que ells es diverteixen i socialit-
zen.

“Estoy seguro de que es un buen recuerdo 
y por esto mismo pienso que debemos dar 
la oportunidad de jugar con la familia o en-
tre iguales a nuestro alumnado. Son estas 
experiencias las que me llevaron a introdu-
cir el juego en el aula y gracias a las cuales 
descubrí el potencial educativo directo que 
tienen los juegos de mesa”, explica Manu 
Sánchez, professor d’educació primària al 
col·legi públic Ángeles Cuesta de Marchena 
(Sevilla)

Un dels motius pels quals a Collita’m op-
tem per adaptar aquest format, és per-
què pensem que podem arribar a generar 
aquest impacte als més menuts, i a la llarga 
seran ells els qui adoptaran aquestes dinà-

miques i coneixements, i en un futur seran 
el motor del canvi del qual parlàvem.

“¿Por qué educar jugando? Mientras que 
algunos expertos educativos como la en-
sayista y profesora sueca Inger Enkvist 
defienden la necesidad de volver a una 
escuela más tradicional, “donde primen 
la disciplina, el esfuerzo y la autoridad 
del maestro”, otros como Francisco Mora 
Teruel, referente en Neuroeducación, en-
cuentran que la educación debe trans-
formarse para hacer el aprendizaje más 
efectivo. Y es ahí, en los nuevos recursos 
pedagógicos basados en la neurociencia 
y en la neuropsicología, donde muchos 
encuentran la puerta para poner fin a un 
modelo que consideran agotado.”

Des del nostre punt de vista, i després de 
posar en circulació els nostres productes 
i fer un anàlisi exhaustiu de les respostes 
obtingudes a les enquestes presentades, 
abans i després de jugar, afirmem que hi 
ha altres dinàmiques per a l’aprenentatge 
i consolidació de coneixements més diver-

tides i possiblement més efectives que el 
que es promou a “l’escola tradicional”.

Per tant, confiem en els nostres productes, 
la nostra filosofia, i podem pràcticament 
afirmar que estem complint la nostra mis-
sió, aquesta esmentada a l’inici del marc 
teòric d’aquest projecte.

Manu Sánchez, recomana introduir de 
forma escalonada l’Aprenentatge Basat en 
Jocs (ABJ), i ho afirma de la següent ma-
nera:

“La forma más fácil y directa es utilizarlos 
cuando queremos trabajar contenidos muy 
concretos. Por ejemplo, podemos llevar 
una baraja de cartas para trabajar el con-
cepto de número, cálculo mental, nume-
ración… o algunos dados con dibujos para 
desarrollar la creatividad literaria de una 
forma más lúdica. Una vez que tenemos 
algo de experiencia en el uso de juegos en 
el aula podemos utilizarlos para desarrollar 
competencias clave además de conteni-
dos. Podemos utilizar el juego como agen-
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te socializador o en un último paso como 
núcleo central de un Aprendizaje Basado 
en Proyectos”.

Per tant, tenint en compte la seva declara-
ció, els nostres jocs de taula podrien utilit-
zar-se per transmetre consciència, valors, 
paciència, socialitzar, i a la vegada, apren-
dre a gestionar els teus recursos, i a valorar 
la naturalesa per a fer d’aquest món, un de 
millor.

“El juego deja huella al alumnado y al mis-
mo tiempo permite desarrollar capacida-
des y contenidos curriculares que de otra 
forma es más difícil alcanzar.”

07.
ELS JOCS DE TAULA
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TIPOGRAFIA

La tipografia que compondrà tots els tex-
tos en totes les impressions i materials de 
comunicació serà la Gotham, en funció del 
text i la seva jerarquia, utilitzarem un pes o 
un altre d’aquesta tipografia.

Pels títols als materials de comunicació no 
impresos, utilitzarem la versió Black, pel 
que fa als materials impresos, la seva versió 
Bold, i finalment, tots els textos base i més 
extensos, utilitzarem la versió Light.

Utilitzem una tipografia fina de pal sec 
com la Gotham, perquè ens sembla que és 
més fàcil de llegir, s’adapta a tots els pú-
blics, i a la vegada ens denota elegància i 
innovació.

08.
LA IDENTITAT

AaBbCc0123

AaBbCc0123

AaBbCc0123

Gotham Black

Gotham Bold

Gotham Light
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GOTHAM BOLD 12pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

GOTHAM BOLD 10pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

GOTHAM BOLD 8pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

GOTHAM LIGHT 12pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

GOTHAM LIGHT 10pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

GOTHAM LIGHT 8pt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

TÍTOLS SUBTÍTOLS / INFORMACIÓ
Trobarem sempre el logotip 
situat al centre de l’estruc-
tura que l’acompanya.

A la part inferior, trobarem 
tres conceptes relacionats 
amb el producte, sempre 
en majúscula, i amb la seva 
versió Bold.

A la part superior, sempre 
situarem, en forma de mitja 
lluna, el nom que fa referèn-
cia al producte, en aquest 
cas el “memoritza’m”.
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08.
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En aquest cas, com que el nom del 
producte és el mateix que el del 
logotip, no utilitzem la mitja lluna, 
però l’estructura de la part inferior, 
seguirà essent la mateixa.

SEMBRA’M, ESPERA’M, COLLITA’M

SEMBRA’M, ESPERA’M, COLLITA’M
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GAMA CROMÀTICA

Respecte la gamma cromàtica, Collita’m es 
basa en un sistema de quatre colors, tots 
ells amb tonalitats pastel, que configuren la 
distinció de cada una de les categories de 
les cartes del joc principal.

#95C11F #F9B233

LLAVORS EINES

#CBBCA1 #826660

TERRENYS TWIST
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Versió del logotip sobre color pla
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ALBERGÍNIA / LLAVOR

ABRIL · MAIG

quatre mesos

PEBROT / LLAVOR

quatre mesos

ABRIL · MAIG

CARRETÓ / EINA

UN SOL ÚS

Gotham BoldGotham Light

PRODUCTIVITAT x TRES

HORT / TERRENY TWIST CARD

VENUT AL MILLOR POSTOR! 

A la subhasta que s’ha celebrat 
avui a la plaça has adquirit un 
parell d’eines a un molt bon 
preu.

Adquireix dues eines d’un sol 
ús pel preu d’una.

Gotham Bold + Color
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MATERIALS

Jocs formalitzats amb fusta de material 
DM i gravats amb làser. 

Els elements que estaran formalitzats amb 
aquest material, seran aquells que neces-
sitin ser resistents, així com les caixes o 
altres elements interactius.

Tots els materials que utilitzarem són 100% 
sostenibles i reciclats.

08.
LA IDENTITAT
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MATERIALS

Quan utilitzem impressió làser, utilitzarem 
sempre els papers de Shiro Alga de 300g.

Tot aquest material complementari, l’utilit-
zarem per formalitzar les cartes, les nor-
mes dels jocs, o les faixes.

08.
LA IDENTITAT
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MATERIALS

Quan parlem del nostre packaging, el for-
malitzarem gravant el nostre logotip amb 
la màquina de tall làser.

Deixarem que el material que utilitzem per 
a fer el packaging, sigui la pròpia textura 
del logotip

08.
LA IDENTITAT
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CONCEPTE

“Un bon entrenament de la memòria és 
fonamental en qualsevol edat.

En particular, per als nens, la memòria està 
directament relacionada amb el seu desen-
volupament, la intel·ligència, i l’aprenentat-
ge, i és molt important.

Aquest joc busca potenciar la memòria, 
introduir petits conceptes relacionats amb 
els vegetals i el món agrícola, i a relacionar
les llavors amb les seves plantes.

Enfocat als més menuts de la família, 
l’aprenentatge i la diversió estaran
assegurats!”

Memoritza’m busca consolidar i introduir 
petits conceptes relacionats amb els vege-
tals als més petits de la família.

Englobant a infants des dels 2 als 4 anys, 
busquem generar un impacte en ells i que 
d’ençà que són ben petits, comprenguin 
els cicles i el funcionament de la naturalesa 
i els vegetals que ens aporta.

09.
MEMORITZA’M

IDEACIÓ

La idea sorgeix en el moment en què ens 
adonem que era necessari un producte 
amb aquestes característiques i dinàmi-
ques per a fer arribar aquests coneixe-
ments als més menuts.

El target al que va dirigit aquest producte 
són els que es faran càrrec del nostre pla-
neta en un futur, així que és important anar 
introduint aquests coneixements com més 
aviat millor.
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DINÀMIQUES I NORMES

Memoritza’m, és un joc de taula que va 
enfocat al segment de la població dels me-
nuts, és per això que les seves dinàmiques i 
normes són molt senzilles.

El joc s’inicia amb les 14 peces de fusta 
quadrades cap per avall. A cada torn, els 
jugadors han de girar dues peces amb l’ob-
jectiu de què les il·lustracions d’aquestes 
coincideixin, així obtenen un punt.

La dinàmica és similar a aquella del me-
mory tradicional, però des de Collita’m li 
hem volgut fer un gir i hem afegit un pas 
addicional.

Un cop s’ha trobat la parella de verdures 
cal identificar quina verdura és i identificar 
de quina manera es planta. D’aquesta ma-
nera, l’aprenentatge no es limita a l’asso-
ciació d’il·lustracions similars i els jugadors 
tenen l’oportunitat de plantar físicament el 
vegetal a l’hort de fusta que el joc et pro-
porciona.

09.
MEMORITZA’M
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CONCEPTE

“S’aixeca de nou el sol per l’est, un nou dia 
t’espera. Et poses les botes i la camisa, ja 
estàs preparat per encarar la jornada de 
pagès. Qui serà el millor pagès de la zona?

Utilitza l’estratègia per sembrar les llavors, 
assegura’t que tens eines al magatzem, es-
pera pacientment a què creixin i converteix 
el teu esforç en collites.
Enginya-te-les per augmentar els terrenys 
en propietat i recorda que cada vegetal té 
necessitats pròpies.
Però, compte amb el factor atzar que et 
pot fer una mala jugada!

Cada ronda és un mes ple d’oportunitats 
per fer créixer les teves terres i al final de la 
temporada guanyarà
qui més hagi produït.”

10.
COLLITA’M

IDEACIÓ

La idea sorgeix de la necessitat de crear 
una eina funcional i lúdica que permeti als 
usuaris aprendre els cicles naturals dels ve-
getals que consumim i la quantitat d’esforç 
i temps que hi ha darrere aquests produc-
tes.

Es crea tenint al cap que el target a qui va 
destinat són persones amb capacitat de 
raonar per a comprendre dinàmiques ela-
borades que mimetitzen la complexitat de 
l’escenari natural, el camp.

D’aquesta manera, es posa a prova no 
només el seu coneixement en l’àrea sinó 
que també la seva capacitat de previsió, 
planificació i presa de decisions.
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DINÀMIQUES I NORMES

10.
COLLITA’M

24 cartes “llavor” (12 tipus)
18 cartes “eina manual” (6 tipus)
6 cartes “eina mecànica”
32 cartes “terreny” (16 “hort”, 8 “hivernacle” i 8 “camps”)
32 cartes “twist card”
1 tauler de joc (cooperativa i calendari)
48 fitxes “indicador de mes” (cada mes 4 vegades)
256 fitxes “collites” en una bossa
1 figura “marcador al calendari”

CONTINGUT DEL JOC

1

S’aixeca de nou el sol per l’est, un nou dia t’espera. Et poses les botes 
i la camisa, ja estàs preparat per encarar la jornada de pagès. Qui serà 
el millor pagès de la zona?

Utilitza l’estratègia per sembrar les llavors, assegura’t que tens eines al 
magatzem, espera pacientment a què creixin i converteix el teu esforç 
en collites. Enginya-te-les per augmentar els terrenys en propietat i 
recorda que cada vegetal té necessitats pròpies. Però, compte amb el 
factor atzar que et pot fer una mala jugada!

Cada ronda és un mes ple d’oportunitats per fer créixer les teves te-
rres i al final de la temporada guanyarà qui més hagi produït.

SEMBRA’M, ESPERA’M, COLLITA’M

De 2 a 4 jugadors, a partir de 12 anys
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Cada jugador inicia la partida amb unes llavors, eines i terrenys que li 
toquen a l’atzar. Cada torn és un mes concret on els jugadors poden 
plantar llavors, fer la collita i altres transaccions.

L’objectiu del joc és acabar la temporada amb més collites que la resta 
de companys. Altres béns com terrenys i eines es traduiran a bens pel 
valor que contempla la cooperativa.

OBJECTIU DEL JOC

2

Es col·loca el tauler de joc en el centre de la taula.

Es situen les cartes “llavor”, “eina manual” i “twist card” cap per avall a 
la posició corresponent així com les cartes “hort”, “camps”, “hiverna-
cle” i “eina mecànica” cap per amunt. Es decideix si hi ha responsable 
de la cooperativa, que s’encarregarà d’efectuar els intercanvis de car-
tes per collites, o si és una tasca que assumiran tots els jugadors.

Cada jugador rep 3 cartes “llavor”, 2 cartes “hort”, 2 cartes “eina ma-
nual” i 3 fitxes “collites”.

S’estableix quina durada tindrà la partida en un rang de temporades 
i es col·loca el “marcador al calendari” al forat del mes actual. Una 
temporada és un any (des del mes que s’inicia la partida fins 12 mesos 
després).

Cada jugador tira el dau, aquell qui tregui el valor més elevat iniciarà la 
partida i serà l’encarregat del calendari. S’estableix el mes d’inici, que 
és el natural en el qual es juga el joc. Després de cada ronda aquest 
jugador ha d’actualitzar el calendari.

PREPARACIÓ DEL JOC

3

LA COOPERATIVA
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Cada torn té un ordre pautat que s’ha de seguir, de manera que en fer 
una acció no pots tirar enrere. Aquest ordre és:

1. Comprar o negociar eina en cas que sigui necessari.
2. Recollir qualsevol col·lecta que estigui a punt.
3. Fer qualsevol altra compra si és necessari.
4. Sembrar si es pot.
5. Tirar el dau

a. Robar eina manual o una llavor d’un altre jugador
b. Agafar eina manual de la cooperativa
c. Agafar twist card
d. Agafar llavor de la cooperativa
e. Agafar twist card
f. Tornar a tirar

6. Fer l’acció que pertoqui (especificada al taulell) i passa el torn al 
pròxim jugador. 

Si un jugador tira tres cops el dau i surt 6, ha de tornar una llavor a la 
cooperativa.

Si un jugador no recull les collites que tenia previstes per al mes abans 
de tirar el dau, perdrà el producte.

Cada llavor requereix un temps de sembra específic en uns mesos 
específics. El temps de sembra sempre és el que marca la carta.

Depenent on se sembri la llavor hi ha unes condicions de producció o 
unes altres i uns requisits concrets.

A l’hort: es necessita 1 carta de llavor que queda plantada i per tant 
no pot ser usada. Dona de producció 3 cultius. S’han de seguir els 
mesos de sembra indicats en la carta.

TORN DEL JOC

4 5

Al camp: es necessiten 2 cartes de llavor iguals que queden plan-
tades i per tant no poden ser usades. Dona de producció 8 cultius i 
s’han de seguir els mesos de sembra indicats en la carta.

A l’hivernacle: es necessiten 2 cartes de llavor iguals que queden 
plantades i per tant no poden ser usades. Dona de producció 5 
cultius i no cal que se segueixin els mesos de sembra indicats en la 
carta.

Per a fer la collita és necessària una eina. Una eina manual és d’un sol 
ús i una eina mecànica té usos infinits, tot i que només es pot utilitzar 
un cop per ronda. Les eines mecàniques es poden llogar entre juga-
dors per un preu a convenir. Es lloguen per mesos de tal manera que 
si un jugador lloga un tractor el mes de juliol, el propietari del tractor 
no el podrà utilitzar en aquella ronda. Les eines tenen el mateix ren-
diment en qualsevol terreny. Quan es fa la collita es pot renunciar a 1, 
hort, o 2, hivernacle i camp, collites per conservar les llavors inicials.

Si un jugador no pot fer la collita pendent per al mes en el qual es 
troba, perdrà la collita.
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EINES MANUALS: serveixen per recollir allò que sembra una vegada 
ha passat el temps de producció. Un sol ús, una vegada utilitzades han 
de ser retornades a la cooperativa, són de color taronja.

La carta conté la següent informació:
- Nom
- Dibuix
- Informació d’un sol ús

Quantitat: 4 x 3 vegades i 2 x 2 vegades = 16

Una eina val per a recol·lectar tot allò que hi ha sembrat en un terreny. 
D’aquesta manera, una pala té el mateix rendiment a l’hort, al camp o 
a l’hivernacle.

EINES MECÀNIQUES: serveixen per recollir allò que sembra una vega-
da ha passat el temps de producció. Tenen usos il·limitats, però només 
es poden utilitzar en un cultiu per ronda, si hi ha dos cultius per re-
col·lectar en un mateix mes, l’eina mecànica només es pot utilitzar per 
a un d’ells, són de color taronja.

La carta conté la següent informació:
- Nom
- Dibuix
- Informació d’un sol ús

Quantitat: 1 tipus x 8 vegades = 6

Les eines mecàniques es poden llogar entre jugadors per un preu a 
convenir. Es lloguen per mesos de tal manera que si un jugador lloga 
un tractor el mes de juliol, el propietari del tractor no el podrà utilitzar 
en aquella ronda.

LES CARTES

6

LLAVORS: cartes que permeten sembrar, són de color verd.

La carta conté la següent informació:
- Nom
- Mesos de sembra
- Temps de producció
- Dibuix

Quantitat: 12 llavors diferents 2 vegades = 24

TERRENYS: cartes on se sembren les llavors. Color marró fosc. Cada 
terreny té unes necessitats i uns beneficis, són de color marró clar.

La carta conté la següent informació:
- Nom
- Dibuix
- Numero de llavors necessàries per
sembrar
- Collites resultants
- Plantació de temporada

Quantitat: 16 horts, 8 camps i 8 hivernacles = 32 cartes

CARTES TWIST: cartes que poden ser perjudicials o beneficioses pel 
jugador. Contenen un enunciat que afecta la partida, són de color 
marró fosc.

Quantitat: 32

LA COOPERATIVA

La cooperativa és l’espai on es poden intercanviar collites per altres 
béns, o béns per collites, segons les necessitats del jugador.

7
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CARTA COST

HORT 3 COLLITES

HIVERNACLE / CAMPS 6 COLLITES

EINES MANUALS 3 COLLITES

EINES MECÀNIQUES 10 COLLITES

LLAVORS 3 COLLITES

El jugador pot intercanviar aquestes cartes per collites de la
cooperativa:

CARTA VALOR

HORT 1 COLLITA

HIVERNACLE / CAMPS 3 COLLITES

EINES MANUALS 1 COLLITA

EINES MECÀNIQUES 5 COLLITES

VALOR EN COLLITES

8

Es recomana situar la carta de llavor sobre el terreny on estàsembrada 
i utilitzar l’indicador de mes per recordar quan s’ha de fer la collita.

RECOMANACIONS

9

Quan arriba l’ultima ronda de la partida (l’últim mes que s’ha establert 
a l’inici) es recullen els terrenys plantats que es poden recollir aquell 
mes i es fa el recompte de collites. Tot allò que es podia bescanviar a 
la cooperativa es bescanvia per collites. Això és: terrenys i eines mecà-
niques. El jugador amb més collites guanya.

FINAL DEL JOC

ABRIL · MAIG

quatre mesos

MES INDICADOR
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ESTRUCTURA

11.
COLLITAM.COM

INICIA’M (HOME)

EL PROJECTE

COMPRA’M

DIVULGA’M

CONTACTA’M

ACCOUNT

MEMORITZA’M

COLLITA’M

EL PROJECTE

LLIBRETA DE CAMP

PLANTES D’INTERIOR

PLANTES I AIGUA

LA TEVA CONTA

EL CARRET
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11.
COLLITAM.COM
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11.
COLLITAM.COM
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11.
COLLITAM.COM
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IMATGES D’ECOMMERCE

11.
COLLITAM.COM



122 123

IMATGES D’ECOMMERCE

11.
COLLITAM.COM
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IMATGES D’ECOMMERCE

11.
COLLITAM.COM
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IMATGES D’ECOMMERCE

11.
COLLITAM.COM
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IMATGES D’ECOMMERCE

11.
COLLITAM.COM
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LA LLIBRETA DE CAMP

Quan un s’endinsa pel camí de la biologia, 
just superats els primers metres acostu-
ma a trobar-se amb dos camins. Si ens 
els haguéssim d’imaginar, en un hi hauria 
un enorme cartell tallat en fusta amb les 
lletres “BOTA” gravades i en l’altre, segura-
ment, hi hauria una porta metàl·lica i asèp-
tica que indicaria “BATA”. Ambdós camins 
no són excloents, es van trobant en dife-
rents punts del viatge i no cal renunciar a 
un per voler caminar per l’altre.

La biologia de bata es dedica, majoritària-
ment, a investigar al laboratori a nivells 
moleculars, cel·lulars i tissulars, mentre que 
la biologia de bota es desenvolupa bàsica-
ment al camp a nivells individuals, pobla-
cionals i ambientals. El joc de paraules ens 
fa veure que la biologia és un camp d’es-
tudi molt ampli que es caracteritza per les 
seves especialitzacions.

En aquestes publicacions tocarem aspec-
tes de la biologia de tots els àmbits, així 
com tantes altres temàtiques. No cal pre-
ocupar-se, doncs, ja que no ens hem de 
posicionar en el nostre camí d’interès.

12.
ARTICLES

Feta aquesta breu introducció, avui us vull 
presentar al millor amic de la biologia de 
camp. Un company esponja, que recull tot 
allò que observem i relata la ciència crua 
a qui ens enfrontem. És fidel, acompan-
yant-nos en el nostre aprenentatge, i porta 
per nom “llibreta de camp”.

La llibreta de camp és el passaport del 
nostre viatger científic, on en lloc de se-
gells hi trobem relatada l’observació ob-
jectiva de la natura. No pretén explicar-nos 
perquè es donen els fenòmens que ad-
mirem sinó que es limita a recollir tota la 
informació que entra pels nostres sentits i 
canalitzem en paraules o esbossos. Pot re-
latar una excursió puntual a un parc natural 
o l’evolució del nostre jardí, i és aquesta 
versatilitat el que la fa tan útil.

Darwin, naturalista conegut per les seves 
investigacions i descobriments respecte a 
l’evolució de les espècies, va ser conegut 
aficionat de les llibretes o quaderns de 
camp. En el seu bloc de notes hi recollia els 
seus esdeveniments diaris, les seves obser-
vacions i idees que podien sorgir-li. Molts 

d’aquests quaderns es conserven a la casa 
museu de Darwin, Down House, a Anglate-
rra. Per aquells que no buscàveu una molt 
ben argumentada excusa per visitar les 
terres de Kent en futurs viatges, els seus 
manuscrits també han sigut digitalitzats i 
es poden consultar a Darwin Online.

És evident, davant d’aquest repte i amb 
una referència tan plena de talent com 
Darwin, preguntar-se per on hem de co-
mençar a recollir la nostra experiència na-
tural. Cal recordar que la llibreta de camp 
és un aliat al nostre creixement i mai un 
enemic, és una eina i no una obligació. Així 
doncs, busqueu un bon quadern, organit-
zeu una bona sortida i prepareu-vos per 
relatar totes aquelles dades curioses amb 
les quals us trobeu. Que no us faci por fer 
dibuixos i esbossos sobre plantes curioses 
o animals i recordeu que és un quadern 
viu, on no hi ha respostes errònies.

Des de Collita’m us proposem una pseu-
do-llibreta de camp per poder deixar cons-
tància de l’evolució de les vostres plan-
tacions, amb un format petit, manejable 

i informació interessant perquè pugueu 
explicar la història de les vostres plantes a 
la vegada que la compreneu i fer del vos-
tre hort una font de coneixement. No hi ha 
millor manera d’aprendre que a través de 
l’experiència!
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PLANTES D’INTERIOR

Les plantes són un element de decoració 
dels espais quasi imprescindible. Però, 
com passa als millors de nosaltres, és fàcil 
que tard o d’hora acabin posant-se moixes 
i morint. Hem de recordar que les plan-
tes, tot i ser preciosos objectes dignes de 
museu, no deixen de ser éssers vius, que 
tenen uns requeriments propis i a vegades 
poden ser capritxoses.

És per això que avui us portem diverses 
plantes d’interior que són impossibles de 
matar perquè vegetals i humans puguin 
viure en sintonia sota el mateix sostre, res 
de renunciar a un interior verd ple d’alegria!

La vostra primera nova companya de pis 
és l’àloe vera, també coneguda com a 
bàlsam de jardí, àloe vera és el nom cien-
tífic que rep el camèfit de la família de les 
“Liliaceae”. La caracteritza la capacitat 
d’adaptar-se a l’aridesa del clima o del sòl, 
una característica de les plantes suculen-
tes. Emmagatzemar aigua als seus teixits, 
li dóna aquest aspecte més inflat o carnós 
que la caracteritza. Tot i que l’àloe és ori-
ginària de l’Illa de Socotra, al nord-est 

12.
ARTICLES

d’Àfrica, actualment es troba distribuïda 
per tot el món pels beneficis medicinals 
que l’acompanyen.

Encara que pugui semblar mentida, l’àloe 
vera té un gran enemic natural: l’excés 
d’aigua. I és que podria semblar que ne-
cessita un subministrament constant per 
mantenir les reserves, però no és així, se 
l’ha de regar en poques quantitats. Per al-
tra banda, requereix molta llum encara que 
preferiblement aquesta no sigui directe i es 
planta en terreny sorrenc amb un bon dre-
natge i lleugerament àcid. Ah! I recordeu, 
l’àloe vera té unes arrels grosses, així que 
si us plantegeu adoptar bessonada d’àloes, 
deixeu una distància prudencial entre elles 
perquè no s’embullin.

Si l’àloe vera no us fa el pes i busqueu una 
estètica més d’arbust, serà fàcil que us 
enamoreu de la iuca. La iuca és un gène-
re de plantes amb flors que compta amb 
més de 40 espècies de plantes perennes, 
arbusts i arbres. Tot i això, només algunes 
d’aquestes es fan créixer com a plantes 
d’interior sota l’etiqueta de planta iuca

Aquest gènere és interessant per la lenti-
tud amb què creix, fent que la necessitat 
de trasplantament s’allargui fins a tres 
anys. Sota les condicions adequades, no 
és complicat mantenir a una iuca, de fet, 
la seva prosperitat acostuma a ser indirec-
tament proporcional a la quantitat d’aten-
ció que se li dóna. Igual que l’àloe, és fàcil 
que tendim a sobre regar-les pel que hem 
d’estar atents als mateixos senyals que ens 
dóna la planta. Amb el temps, les iucas 
perden les fulles inferiors i dóna a la planta 
una aparença d’arbre, és interessant de-
cantar-nos per espècies sense espines per 
a quan el tronc quedi despullat evitar acci-
dents.

Si finalment creus que aquell espai buit 
del menjador l’ocuparà una iuca, tingueu 
en compte que on millor es troba és en la 
llum directa, aquell espai on tantes altres 
plantes han perdut la vida (cremades), 
però que també se’n sortirà en racons 
més foscos. Això sí, essent més lent el seu 
creixement.

Una última planta que et captivarà amb la 
seva bellesa exterior i la seva simplicitat in-
terior és la planta ZZ, sobrenomenada així 
en honor al seu nom científic Zamioculas 
zamiifolia. Les seves tiges creixen en una 
forma de vara que s’aprima a mesura que 

s’acosta al final. Decoren aquesta tija fulles 
ovals que recorden a una ploma. Entre la 
capacitat de supervivència que té, i l’as-
pecte brillant que li dóna una capa cerosa, 
és fàcil que us enganyi i la passeu per una 
planta de plàstic!

Les plantes ZZ es desenvolupen millor en 
llum indirecte tot i que no tindran cap pro-
blema amb nivells més baixos de llum. És 
una bona opció per un lavabo o oficina que 
manca de finestres, on la planta només re-
brà petites dosis de llum fluorescent. Com 
sempre, és important estar atent als crits 
d’auxili o queixes que emet la planta quan 
alguna condició no li agrada, fulles que 
s’enrotllen pot ser un indicador que està 
massa exposada a la llum.

Igual que les altres propostes, menys és 
més. La rara manera de matar una ZZ és 
regant-la en exxvess, posem que només 
cal donar-li atenció una vegada al mes, 
quasi com un fill adolescent, pot sobreviure 
mesos sense aigua, però creixerà més de 
pressa si es rega amb més, que no massa, 
freqüència.

Fer créixer qualsevol d’aquestes plantes 
d’interior és fàcil, difícil és que no creixin.
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PLANTES I AIGUA

Les cèl·lules vegetals les hem d’imaginar 
com la unitat elemental que constitueix 
qualsevol organisme vegetal, quasi com si 
fossin peces de LEGO, s’uneixen de manera 
complexa per crear els teixits de la planta.

No ens endinsarem en aspectes tècnics de 
la morfologia de la cèl·lula vegetal, però sí 
que és important, pel tema que tractarem 
avui, partir de la premissa que la cèl·lula 
vegetal és 100% depenent de l’aigua. Tot el 
seu metabolisme i tot el seu funcionament 
depèn íntegrament de l’aigua, que intervé 
en multitud de processos.

Així doncs, l’aigua no és només la mi-
llor amiga de qualsevol vegetal, sinó que 
aquest la necessita per sobreviure. Comen-
cem per presentar-vos els personatges 
principals d’aquesta història.

Els vegetals són organismes fotosintètics, 
tenen el superpoder especial de crear 
matèria orgànica (del que ens alimentem 
nosaltres) i oxigen a partir de captar CO2 
de l’atmosfera i l’aigua per les arrels.

12.
ARTICLES

L’aigua, registrada com a H2O, és un com-
post químic format per dos àtoms d’hidro-
gen i un d’oxigen. L’aigua està cohesiona-
da, quan obrim qualsevol aixeta, aquesta 
cau en flux i no pas un polsim de molècu-
les. A més a més aquestes molècules in-
teraccionen formant ponts d’hidrogen, un 
enllaç feble però segurament el tipus d’in-
teracció més important.

A causa de la cohesió de les molècules, l’ai-
gua té la capacitat d’adherir-se a la paret i 
pujar com una aranya per un tub. Però de 
com es passeja l’aigua per les tiges de les 
plantes en parlarem un altre dia.

L’aigua és la font d’hidrogen de la cèl·lula, 
hem comentat que els organismes fotosin-
tètics poden crear matèria orgànica a par-
tir de CO2 i aigua, però ben bé quina forma 
té aquesta matèria orgànica? La forma més 
coneguda és la glucosa, un monosacàrid 
més formalment definit com a C6H1206.

Resulta que la natura, coneguda per la 
seva saviesa, se les ha empescat per con-
vertir CO2 (ATMOSFERA) + H2O (SÒL, 

ARRELS) en C6H1206 (MAT. ORGÀNICA) 
+ O2, fent de l’aigua la font d’hidrogen per 
formar glucosa.

A més a més l’aigua és el mitjà de trans-
port de soluts. L’estructura de ponts d’hi-
drogen de l’aigua faciliten que aquesta si-
gui un bon dissolvent, donant-li encara una 
raó més a la planta per a la ja llarga llista 
de beneficis que aporta la relació entre les 
dues. Tot allò que la planta necessita que 
sigui transportat, es carrega a l’esquena de 
l’aigua que ho porta allà on faci falta.

És tal l’estima que té la cèl·lula vegetal pel 
compost inorgànic que dins d’ella hi guar-
da un espai d’emmagatzematge per l’aigua 
i nutrients: la vacuola. Tot i això, no tot és 
tan bonic, ja que les parets vegetals, a part 
de fer la funció de protecció mecànica, aju-
den a retenir l’aigua a l’interior de la cèl·lu-
la, evitat que s’escapi cap a fora.

L’aigua és també el medi de fecundació i 
per on es disseminen les espores. És ne-
cessària per desenvolupar fruits i llavors 
(que tenen una gran quantitat d’aigua). 
Al final del dia, quan la planta i l’aigua han 
passat el dia treballant juntes, el sobrant 
d’H2O que entra a la planta s’evapora per 
transpiració (quasi un 95% de l’absorbida 
inicialment!).

És per aquests motius, i molts d’altres, que 
la planta ha adoptat l’aigua com la seva 
millor amiga i principal aliada per a les se-
ves funcions. Funcions com generar oxi-
gen, que ens permet viure al planeta terra, 
o formació de glucosa, que ens permet 
alimentar-nos. És essencial que procurem 
gestionar bé els recursos hídrics i cuidem 
a l’ecosistema terrestre que ens envolta, ja 
que amb relacions d’amistat tan curioses 
ens permeten habitar el planeta que co-
neixem com a casa.



136 137

EL PROJECTE

COLLITA’M és un projecte que va més en-
llà. El nostre material digital i físic, els jocs 
de taula i la comunitat, ajuden a nens i a 
adults que volen acostar-se a l’experiència 
del camp, l’agricultura i la sostenibilitat. Ho 
fem a través dels jocs de taula i una comu-
nitat compromesa pel canvi, unint l’oci i les 
preocupacions pel clima i l’ecosistema, a la 
vegada que aprenent aspectes relacionats 
amb el camp i la sostenibilitat.

Tot això neix en un context de post con-
finament, on inicialment el repte era crear 
un joc d’estratègia que oferís l’oportunitat 
d’aprendre aspectes bàsics de la vida al 
camp per a respectar la natura i mostrar 
gratitud pel que ens brinda, però idees de 
creixement van sorgir ràpidament en com-
prendre el potencial de la idea i el projec-
te és un engranatge de moltes peces pel 
canvi.

Amb el punt de mira en els objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS), CO-
LLITA’M treballa per la producció i consum 
responsable, l’acció pel clima i la vida
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 d’ecosistemes terrestres, establint aliances 
per assolir els objectius.

Ens proposem oferir recursos didàctics 
mitjançant el joc, els articles o vídeos res-
pecte a l’agricultura, amb la intenció de 
generar un impacte en les persones perquè 
comprenguin i valorin els cicles naturals de 
l’agricultura i puguin viure-ho en primera 
persona. Creant així una societat conscien-
ciada que respecti l’ecosistema.

La nostra missió és produir jocs de taula 
enfocats a diferents franges d’edat que 
permetin divulgar la vida al camp i educar 
en els cicles vitals de les plantes i els seus 
requeriments. D’aquesta manera, aconse-
guim fer reflexionar als jugadors al final de 
la partida perquè valorin els aliments de 
la terra, el procés natural que segueixen 
cada un d’ells i l’esforç que hi ha darrere 
d’aquests productes tan valuosos.
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Després d’analitzar el comportament dels 
espanyols en les xarxes socials durant el  
2020 (Anàlisi extern), hem pogut treure 
algunes conclusions que ens han portat a 
la prendre la següent decisió.

Com hem pogut veure, Youtube i What-
sApp han estat les dues plataformes més 
populars.

No obstant això, creiem que no acaben 
d’encaixar amb els recursos i objectius que 
tenim.

Youtube és una xarxa social en la qual te-
nim pensat entrar un cop la marca estigui 
més establerta i puguem invertir una major 
quantitat per la realització de vídeos amb 
una qualitat alta. De moment, començarem 
per les dues xarxes socials que segueixen 
en el rànquing de les més utilitzades.

Instagram és una pàgina amb un alt creixe-
ment, ha passat del 54% al 65% d’ús, en 
només un any. A més, és la xarxa social per 
excel·lència de l’oci i el lifestyle; de manera 
que ens resulta molt útil a l’hora de com-
partir imatges i vídeos diàriament.
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Els continguts que es publicaran de Colli-
ta’m seran més visuals que a la pàgina de 
Facebook.

Fotos i vídeos amb una estètica molt més 
acurada, mantenint una mateixa gamma 
cromàtica per a totes les publicacions amb 
l’objectiu de transmetre harmonia. A més, 
també serà important afegir elements na-
turals i relacionats amb l’alimentació salu-
dable i sostenible o l’agricultura.

Per Instagram, es faran 3 publicacions 
compartides amb Facebook a més de con-
tingut diari a través d’Instagram Stories. Els 
formats que han de tenir les fotografies i 
els vídeos dependran de per on ho volem 
compartir posteriorment.

En el cas de les fotos o vídeos per a les 
publicacions d’Instagram idealment seria 
mantenir una mida de 1080x1080 píxels, 
i els vídeos de 600x600 píxels (quadrat) 
o 600x315 (horitzontal) i una durada de 
màxim 60 segons.
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Collita’m és un projecte transversal, res-
ponsable i didàctic que busca transmetre 
valors sostenibles i educatius sobre la vida 
al camp i els productes de proximitat a 
través del joc.

La necessitat de trobar una eina funcional 
i resolutiva ha desencadenat en el disseny 
i confecció de diverses eines que compar-
teixen una finalitat: educar en el camp i la 
sostenibilitat per a promoure un canvi en 
les dinàmiques de la societat.

D’aquesta manera, l’impacte es dóna per 
diferents vies i nivells. Amb els ODS al punt 
de mira, els jocs de taula, els articles, el 
missatge a les xarxes socials i productes 
annexes desprenem un missatge a l’uníson.

Els valors que emet Collita’m com a con-
cepte, es consoliden quan s’observen, amb 
una visió global, les eines utilitzades per la 
seva formalització. Des del llenguatge a la 
gràfica i passant pel caràcter activista, els 
productes estan en sintonia per a fer eficaç 
la seva missió divulgativa.

Les formalitzacions físiques i digitals, 
deixen entreveure el fort arrelament dels 
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valors de sostenibilitat. Tots els productes 
de Collita’m estan fets amb materials reci-
clats i sostenibles als que donem una se-
gona oportunitat per a conscienciar de la 
importància de la gestió dels recursos.

El projecte neix el 2021, fruit de la situació 
excepcional per la qual estem passant com 
a societat.

És de vital importància considerar l’enfoca-
ment empresarial de les eines comercialit-
zables. L’entorn ha afavorit la seva creació, 
ja que gràcies als canvis de conducta del 
consumidor, fruit de la crisi de la Covid-19, 
sorgeix una nova oportunitat de mercat.

Malgrat les seves debilitats i amenaces, 
Collita’m se centra en les seves fortaleses 
i oportunitats, com ara la seva proposta 
única i de qualitat, per crear no només una 
empresa, sinó una comunitat de persones 
que comparteixin certs valors.

Les previsions pel projecte són optimistes, 
ja que gràcies a la feina d’investigació es 
corrobora la bona acollida que pot tenir 
l’empresa en el mercat. Per això, seguint 
una estratègia de diferenciació enfocada al 

públic objectiu, es pretén complir amb els 
objectius marcats que al principi se cen-
traran a aconseguir consciència de marca i 
vendes.

Per tal de complir els objectius, s’ha des-
envolupat un pla de màrqueting mix justifi-
cant cadascuna de les decisions.

El projecte se centra en els productes d’un 
comerç electrònic que posarà a la venda 
dels consumidors un portfoli (al principi 
reduït) que tingui en compte els valors i els 
estàndards de qualitat, que per Collita’m 
són essencials. El producte principal i cen-
tre del projecte són els jocs de taula Colli-
ta’m i Memoritza’m. La comunicació que 
es desenvoluparà entorn de l’empresa se 
centrarà en la pàgina web, xarxes socials 
(Twitter i Instagram), SEO i e-mail màrque-
ting.

El pla d’acció establert té en compte tant 
accions de negoci com de comunicació i 
el pressupost que es destinarà per a ca-
dascuna d’elles. A més, es defineixen les 
estratègies de valoració i seguiment que es 
tindran en compte per al control del pro-
jecte.

Un cop executat el pla de màrqueting de 
Collita’m, s’aprecia el gran repte que supo-

sa iniciar un projecte d’aquest caràcter.
Per començar, si es vol fer un treball que 
tingui repercussió, els costos són alts. A 
més a més, no podem treballar amb grans 
marges, ja que el preu esdevindria massa 
alt i els consumidors no estarien disposats 
a pagar-lo.

Amb aquests reptes, la solució ideal serà 
buscar partners que ofereixin finançament, 
promoció del producte destacant les seves 
qualitats i, sobretot, posar el consumidor 
al centre del projecte. Així, es podrà garan-
tir una atenció a client òptima i la màxima 
qualitat de projecte en tots els seus sentits.

El projecte es desenvolupa en la dimensió 
física, els jocs, i en la dimensió digital, on 
l’essència de Collita’m es manté sòlida per 
acabar d’acompanyar als productes en la 
seva missió educativa i transgressora. És 
per això que les gràfiques d’una i altre, 
s’uniformitzen per donar lloc a missatges i 
estètiques identitàries de la marca i movi-
ment.

El projecte no s’ha conformat mai en enca-
sellar-se sota una etiqueta, però es podria 
concloure dient que Collita’m és un en-
granatge pel motor del canvi que ataca el 
problema de forma transversal però sòlida.
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