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5. Resultat final

En aquest apartat es podrà veure el 
procés de creació de les peces finals 
fins a arribar a tenir-les acabades. 
També se centra en l’impacte i el feed-
back que rep el projecte des dels ciuta-
dans de Pineda de Mar.

5.1. Web

Al ser la cara principal del projecte, ha 
de contenir tota la informació sobre 
aquest. És important que sigui clara 
i que s’expliquin les intencions d’una 
manera curta, clara i senzilla.

Així doncs aquesta conté 5 apartats:
Manifest, Accions, On són?, Recursos i 
Participa. Com s’ha dit anteriorment, a 
cada secció se li assigna un color, per 
a dividir-les, a part que apareixen les 
il·lustracions en totes elles.

En el Manifest s’explica de forma resu-
mida les intencions que hi ha darrere 
de Pineda de tots. Objectius i introduc-
ció al projecte.

En les Accions, s’explica al ciutadà com 
pot participar en Pineda de tots. Indi-
cant què pot fer per a contribuir. Ac-
cions que pot realitzar, com utilitzar els 
recursos, o debatent sobre el projecte 
a la web o compartint indrets nous a 
Instagram.

A la següent secció: On són? Es tro-
ba un mapa de tot el poble. En aquest 
estan marcats tots els indrets on, fins 
al moment, s’han trobat recursos. En 

cada punt apareix informació sobre el 
lloc en si, és a dir, nom i direcció i quin 
recurs s’hi troba. És una manera ràpida 
de poder visualitzar tots els punts amb 
recursos naturals del poble. També 
ofereix una secció de comentaris, on la 
gent pot informar de noves localitza-
cions amb la intenció que la web esti-
gui actualitzada constantment.

Seguint amb l’apartat Recursos, aquí 
trobem informació pràctica i objectiva 
de cada recurs natural trobat. Dades 
com: el nom, quan floreix, algun fet 
interessant i una foto del recurs en si. 
Aquestes van acompanyades de les 
seves il·lustracions corresponents.

I per acabar, Participa. Aquest últim 
està dedicat exclusivament a la partici-
pació del poble. Hi ha un apartat de co-
mentaris on s’anima a la ciutadania no 
a només aportar informació del projec-
te, sinó a debatre i donar la seva opinió 
sobre aquest, sigui positiva o negativa. 
Amb la intenció que aquest feedback 
pugui ser recollit i utilitzat per a millo-
rar aspectes del projecte.

formalitzacions finals
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5.2. Adhesius

Els adhesius contenen les mateixes 
il·lustracions, tipografies i gamma 
cromàtica que es troba a la web. El que 
destaca més és el text, amb informació 
del projecte. La informació és escas-
sa, només dóna pistes, és per això que 
apareix el codi Qr, que dirigeix directa-
ment a la web.
Finalment la mida dels adhesius, és 
d’una mida petita perquè sigui fàcil 
d’enganxar a qualsevol lloc: 10x10cm.

formalitzacions finals
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pòsters

A part dels adhesius també s’ha fet 
una sèrie de 3 pòsters, segueixen la 
mateixa dinàmica, donen informació 
sobre el projecte.
Aquests formen part de la memòria 
física, estan a la part inversa fent que 
aquesta tingui doble utilitat, ja que un 
cop llegida es transforma en un pòster 
per enganxar pel poble, fent així que 
aquesta pugui anar passant de mans 
amb l’objectiu que Pineda de tots sigui 
conegut pel màxim nombre de perso-
nes possible.

formalitzacions finals



35



37

5.3. Instagram

Instagram és la peça formal més im-
mediata i que es renova més sovint. El 
contingut és quasi exclusivament de 
fotografi es dels recursos, acompan-
yant aquestes amb algunes creativitats 
com el logotip del projecte, frases amb 
informació sobre aquest incloent la 
gamma cromàtica.

Instagram també permet buscar als 
ciutadans, seguint-los perquè coneguin 
Pineda de tots.

formalitzacions fi nals
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feedback

El feedback rebut tant a la web com a 
Instagram no ha sigut gaire potent. Es 
buscava una resposta més ràpida per 
part dels ciutadans. És un procés lent, 
però constant. Els seguidors i els likes 
cada dia van pujant i ja s’ha aconseguit 
la resposta d’un habitant del poble.

formalitzacions fi nals

cada dia van pujant i ja s’ha aconseguit 
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testar moltes de les preguntes formu-
lades a l’inici del projecte, en definitiva, 
existeixen moltes limitacions a l’espai 
públic i la negativa de poder fer ús dels 
béns naturals s’ha demostrat en aquest 
projecte que és imposada per raons 
egoistes.

Per tant, crec que s’ha arribat als ob-
jectius plantejats inicialment, ja que no 
només s’ha donat resposta a les inquie-
tuds que són la llavor del projecte, sinó 
que també s’han creat uns elements 
formals que responen i aporten una 
solució a aquestes.

Reflexions personals:

Quant a la meva experiència personal, 
dur a terme aquest projecte ha sigut 
divertit, diferent en molts aspectes, i 
he après molt, tot i que també ha si-
gut dur. Mai havia realitzat un projecte 
obert, i ha resultat més difícil del que 
em pensava. Cal un esforç i una cons-
tància molt gran perquè el missatge 
que es vol transmetre arribi a tothom.

La veritat és que no sé si ho he aconse-
guit del tot. La resposta de la ciutada-
nia ha estat menys del que m’esperava, 
tot i la dedicació i el temps invertit. De 
totes maneres, el projecte acaba de 
néixer i encara necessita temps per 
fer-se conèixer.
Són aquestes frustracions les que fan 
que aprenguis i ho facis diferent la 
pròxima vegada. I és per això que estic 
tan contenta amb aquest projecte, ja 
que he fet coses noves i m’he arriscat, 
hagi sortit millor o pitjor.

6. Conclusions finals

La raó de ser d’aquest projecte, és 
compartir el coneixement de l’existèn-
cia d’uns recursos naturals dins els es-
pais públics de Pineda, i remarcar el fet 
que aquests no estan sent aprofitats ni 
usats a causa d’unes limitacions impo-
sades per uns pocs de forma injusta.

Aquesta reflexió que tenia la intenció 
de ser compartida amb la ciutadania, 
ha acabat fent que el projecte esdevin-
gués obert, i que no fos suficient amb 
donar una informació al poble sinó que 
aquest hi formés part.

Així doncs, la part formal discorre 
sobre el que vol dir espai públic i els 
límits al seu voltant, i aporta reflexions 
objectives que plantegen una alternati-
va al model de vida i de comportament 
que tenim entorn a aquest. S’extreu 
com a conclusió d’aquestes idees, una 
reacció en forma de peces formals que 
proposen, d’una manera cívica, una re-
acció i un diàleg des de la ciutadania.

D’aquesta manera el procés de mate-
rialització, converteix aquestes idees 
en una plataforma, una porta oberta 
que invita a participar a la població. 
Es fa a partir d’una web que esdevé 
l’element formal més important i el que 
acaba de lligar totes les idees esmen-
tades anteriorment. Es converteix en 
una eina que explica el projecte i el que 
el fa ser “obert”.

Com a conclusió final, puc dir que tots 
els passos anteriors han servit per con-

conclusions finals

Ara, m’agradaria comentar les coses 
que sí que han sortit bé i he gaudit més 
del projecte. La primera és la creació 
de la web. Mai n’havia dissenyat una 
des de zero, sempre havia utilitzat 
plantilles i temes predeterminats. És 
per aquest motiu que he gaudit tant. 
He tingut total llibertat a l’hora de fer 
totes les decisions gràfiques, i ha estat 
una experiència molt positiva. He après 
a escollir, a tenir en compte moltes co-
ses abans de fer res, i a aprendre millor 
com funciona tot el món de creació de 
webs. I en veure el resultat final, tot i 
no haver programat la web jo mateixa 
(ho ha fet un crack, l’Alberto Molina, 
que m’ha ajudat i guiat molt durant tot 
el procés) ha sigut molt emocionant.

L’altre fet que m’ha fet estimar el pro-
jecte és el que he après sobre el meu 
poble. Al principi del projecte només 
sabia de 3 llocs on podia trobar recur-
sos naturals i em va espantar molt que 
el poble no n’oferís més. Però investi-
gant i fixant-me en el que es trobava al 
meu voltant vaig arribar a trobar fins a 
20 recursos diferents. Això ha fet que 
me n’adoni del poc que mirem al nostre 
voltant i de les coses que ens perdem 
tot i que fa anys que les veiem.

Per tot això i perquè Pineda de tots és, 
fins al moment, el meu millor projec-
te, estic contenta d’haver-lo realitzat 
i d’haver compartit una idea que va 
néixer sent molt petita i que espero 
que segueixi creixent.
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