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1.- Plantejament inicial i objectius de l’estudi
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Sector
Centre urbà

Palaudàries

La Serra

Sector 
El Pinar

Sector Est

PROPORCIÓ COMERÇ DE PROXIMITAT
PROPORCIÓ HABITANTS

Entitats 
singulars * 

POBLACIÓ
TEIXIT 

EMPRESATIAL
COMERÇ DE 
PROXIMITAT

Sector Centre 
urbà 3009 153 104

Palaudàries 5479 35 19

La Serra 4367 16 11

Sector el Pinar 1405 10 6

Sector Est 500 7 5

TOTAL 14760 221 145**
* Segons nomenclatura del padró municipal
** S’han exclòs: assegurances i assessories; entitats 

financeres; estacions de Servei i tallers 
industrials i de construcció.

Quina és la situació inicial? 
No correlació entre el comerç/serveis i la 
ubicació de la població

1.‐ Plantejament inicial i objectius de l’estudi
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Sector
Centre urbà

Palaudàries

La Serra

Sector El 
Pinar

Sector Est

LLEGENDA
A1 = % DE GENT DE 65 O MÉS ANYS SOBRE EL 
TOTAL DE LA POBLACIÓ GRAN DEL MUNICIPI.

A2 = % DE GENT DE 65 O MÉS ANYS SOBRE EL 
TOTAL DE LA POBLACIÓ DE LA ZONA.

A1 = 9,9%
A2 = 14,9%

A1 = 33,4%
A2 = 13,0%

A1 = 30,7%
A2 = 15,0%

A1 = 22,2%
A2 = 15,8%

A1 = 3,8%
A2 = 16,2%

POBLACIÓ
POBLACIÓ DE 65 
O MÉS ANYS 

Sector Centre urbà 3009 474

Palaudàries 5479 714

La Serra 4367 656

Sector el Pinar 1405 210

Sector Est 500 81

TOTAL 14760 2135

A1

Sector Centre urbà 22,2%

Palaudàries + La Serra 64,1%

Palaudàries + La Serra + Sector el Pinar 74,0%

Quina és la situació inicial? 
Concentració de la població envellida fora 
del nucli urbà

Població de 65 o més anys:
Lliçà d’Amunt = 14,46%
Vallés Oriental = 14,06%
Catalunya = 17,00%

1.‐ Plantejament inicial i objectius de l’estudi
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1.‐ Plantejament inicial i objectius de l’estudi

Quina és la situació inicial? 

•El municipi de Lliçà d’Amunt té en l’actualitat una concentració comercial 
que no es correspon amb la distribució de la població al territori.

•Elevada dispersió de la població fora del centre urbà.

•Elevada concentració de gent gran (més de 64 anys) fora del centre urbà.

•Només es pot accedir al centre urbà en transport privat – transport públic 
de baixa freqüència.
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Reforçar el comerç fent servir les noves tecnologies per posicionar-lo i poder 
arribar de forma més efectiva a la població dispersa i en especial a la gent gran que 
ara te més dificultats per accedir-hi

On volem arribar?

OBJECTIU: basat en dos grans eixos: 

1) Homogeneïtzar la xarxa comercial i professional de Lliçà d’Amunt

2) Facilitar-hi l’accés de la població a la mateixa

1.‐ Plantejament inicial i objectius de l’estudi
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COM POTENCIAR I HOMOGENEITZAR EL COMERÇ PER FER-LO ARRIBAR A LA GENT QUE 
ARA NO HI TE ACCÉS? Fent servir les noves tecnologies

ETAPA 0
1) Anàlisi preliminar: enquesta als comerciants de Lliça d’Amunt

ETAPA I
1) Revisió i millora del disseny actual de la web llac.cat

ETAPA II
1) Campanya de captació de nous comerços per que hi participin més activament en l’actual plataforma
2) Campanya de comunicació de la plataforma actual per difondre entre la ciutadania els serveis que ofereix en 
l’actualitat

ETAPA III Previsió inici dos anys vista
1) Redefinició de la pàgina web

1.1) Camí a recórrer: d’un cens comercial a una botiga on-line (mercat virtual).
1.2) Dissenyar la gestió del servei de repartiment a domicili a partir de les comandes a la plataforma.
1.3) Proposta de vies alternatives a la web, per fer la comanda i el pagament del servei a domicili.

2) Proposta de programa de captació de nous comerços que s’incorporin a aquest servei
3) Dissenyar la campanya de comunicació de la plataforma i el servei que ofereix als ciutadans i, específicament, 
a la gent gran

1.‐ Antecedents i objectius

On volem arribar?



Homogeneïtzació de la xarxa comercial i professional de Lliça d’Amunt. 

8

3.- ETAPA 0: 
Anàlisi preliminar – Enquesta als comerciants
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Retailtalent durant el mes d’Abril de 2013 ha realitzat una enquesta a 80 comerciants (cens 145 comerços/serveis), obtenint 
per una part un anàlisi de les empreses/comerç del municipi.  

Punts forts detectats:

Comerç del municipi consolidat: l’antiguitat mitja del comerç de Lliçà d’Amunt és de 24,4 anys
Elevat nivell de coneixement del llac.cat: el 85,0% dels comerços saben de l’existència de la web del llac.cat

Punts a millorar:

Actualment hi ha un baix nivell d’utilització de la web del llac.cat: només el 20,0% dels comerços utilitzen la pàgina, 
només el 10,0% actualitza la informació del seu comerç i només un 4,4% te penjat algun producte o promoció

Oportunitats:

Escassa presència dels comerços a Internet: només un 25% tenen pàgina web i un 15% tenen presència a xarxes 
socials

Oportunitat de que el comerç de Lliçà d’Amunt participi 
més activament a la web del llac.cat

2.‐ ETAPA 0‐ Anàlisis preliminar – enquesta als comerciants – Principals resultats
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3.- ETAPA I: 
Revisió del disseny, millores i reorganització en 
l’estructura de la web llac.cat



Homogeneïtzació de la xarxa comercial i professional de Lliça d’Amunt. 

11

llac.cat presenta un disseny correcte en línies generals, amb elements cuidats com el fons o la utilització d'algunes 
tipografies específiques. Tot i així, s’han considerat que en alguns apartats el disseny podria ser millorat, tot agrupant les 
recomanacions fetes per objectius.

En total s’han analitzat i proposat 12 accions de millora organitzades en 3 grans blocs: 

-Disseny
-Navegació i usabilitat
-Millores tècniques
Les recomanacions fetes es varen fer arribar a l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt durant 
el procés de realització del present estudi i algunes d’elles ja han estat implementades.

3.‐ ETAPA I ‐ Revisió del disseny, millores i reorganització en l’estructura de la web 
llac.cat
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3.- ETAPA II: 
Campanyes de captació per comerços i ciutadans
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2.708 
visites

al llac.cat

De gener 2013 al 
10 de maig de 2013

1.835 
visites 

úniques

De gener 2013 al 
10 de maig de 2013

14,11
Visites/dia

Mitjana 
visites/dia

El 70,3% d’aquestes 
tenen una durada 
inferior als 30 segons.

4.‐ ETAPA II‐ Campanyes de captació per comerços i ciutadans

4.1.‐ Situació de partida

Amb aquestes dades es pot afirmar que cal un augment significatiu del 
nombre de visites/dia i és en aquest apartat on fem especial èmfasi per 
aconseguir-ho.
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Dotar la web del llac.cat de contingut

La web del llac.cat s’ha d’actualitzar per convertir-se en una web que ofereixi informació, que sigui dinàmica i que sigui 
d'interès pels ciutadans/consumidors.

1.1- Dotar a la web del llac.cat d’un nivell d’informació mínima de cada comerç
a)Tots els comerços han de tenir com a mínim la fotografia de l’establiment en la presentació inicial de la llista 
d’establiments (logotip o rètol del comerç, no fotografies de productes)

b)Tots els comerços han d’incorporar un breu resum de presentació de l’establiment i els serveis/productes que ofereixen

1.2.- Dotar a la web del llac.cat d’un canal de comunicació directe entre els comerciants i els usuaris/consumidors
a) Incorporació d’un Blog a la pàgina web

b)Gestor de Continguts: Per la gestió de la informació i dels continguts generats de la incorporació de la comunicació online
de la pàgina web del llac.cat, cal la incorporació d’un gestor de continguts amb una dedicació setmanal de 2,5 hores amb la 
finalitat d’actualitzar els blogs, la realització dels pertinents posts i la comunicació entre els usuaris i comerços

1.3.- Dotar a la web del llac.cat de difusió a la ciutadania.
a)Conscienciació i aprenentatge de la gent gran a fer ús d’internet
b)Revista Informa’t

4.‐ ETAPA II‐ Campanyes de captació per comerços i ciutadans

4.2.‐ Com ho farem?
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Per dur a terme aquests objectius, proposem 6 accions a implementar:

Acció 1.- Díptic de presentació pels comerciants de Lliça d’Amunt

Acció 2.- Participació de les escoles

Acció 3.- Creació de registre d’usuaris del web llac.cat

Acció 4.- Creació d’un blog a la web llac.cat

Acció 5.- Campanya: tres comerços de la setmana de Lliça d’Amunt

Acció 6.- Aprenentatge: ús internet gent gran de Lliça d’Amunt

4.‐ ETAPA II‐ Campanyes de captació per comerços i ciutadans

4.2.‐ Com ho farem?
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Acció 1.‐ Díptic de presentació pels comerciants de Lliça d’Amunt
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Acció: Díptic presentació a comerciants

Públic Objectiu: comerciants

Objectiu: informar i convidar a la participació a la web llac.cat

Contingut: presentació de la web, millores introduïdes i que es volen introduir, motius pels quals els comerços han de 
vincular-se al projecte, aspectes i claus per la seva participació en la pàgina web, motius pels quals es fa la pàgina 
web,...

En aquest díptic també s’anunciarà totes les propostes que es realitzaran: nens de l’escola, Tres comerços de la 
setmana de Lliça d’Amunt, actualitzacions del blog,.... 

Informar als comerciants i convidar-los a participar de la 
web llac.cat

Explicar als comerciants les noves funcionalitats del 
llac.cat

Objectius de l’acció:

4.‐ ETAPA II‐ Campanyes de captació per comerços i ciutadans

Acció 1.‐ Díptic de presentació pels comerciants de Lliça d’Amunt
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Acció 2.‐ Participació de les escoles
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Dotar a la web del llac.cat d’un nivell d’informació
mínima per cada comerç

Difusió de la plataforma

Acció: Participació amb les escoles – campanya d’escrits sobre els comerços:
Es proposa treballar amb els dos instituts del municipi:

• Institut Hipàtia d'Alexandria – C/ Folch i Torres, 104-116 – Alumnes de 3er d’ESO – 2 línees de 25-30 alumnes.
• Institut de Lliçà - AV. dels Països Catalans, 26 – Alumnes de 3er d’ESO – 4 línees de 25-30 alumnes.

Públic Objectiu: jovent  del municipi i els seus familiars

Objectiu: Donar a conèixer entre el jovent la web del llac.cat i implicar-los participant en la seva confecció

Contingut: Convidar als escolars a que siguin ells els que redactin les pàgines dedicades a cada comerç des del seu 
particular punt de vista. Tots els escrits seran publicats al Blog i només aquells seleccionats pel professorat i amb el 
vist i plau del comerç en qüestió, serà incorporat a mode de “ressenya” en la pàgina principal de cada comerç

Realització de la tasca: Per la realització d’aquesta tasca proposem que durant 2 o 3 dies a l’escola s’expliqui com a 
activitat el funcionament del periodisme i com a activitat pràctica la redacció i presentació d’un establiment per cada 
alumne aprofitant les 6 línies  de 3er. ESO que actualment s’estan fent a Lliça d’Amunt

4.‐ ETAPA II‐ Campanyes de captació per comerços i ciutadans

Acció 2.‐ Participació de les escoles

Objectius de l’acció:
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Un cop finalitzat la part teòrica, i en un termini màxim de 3 mesos, proposem que els alumnes realitzin els seus reportatges 
objectius. En aquests tres mesos la informació que caldria recollir seria:

- Nom del comerç
- Activitat del comerç
- Adreça
- Fotografies: 1 fotografia de l’aparador on sortís el nom de l’establiment i 1 fotografia del/s producte/s que vulguin 
destacar els comerços com a principal del seu establiment
- Descripció del producte que volen promocionar i que apareixerà com a producte destacar en la web del llac.cat
- Principals peculiaritats del comerç

Després d’una validació dels texts i comentaris per part dels professors caldrà inserir els texts a la pàgina web del llac.cat

En el cas de que els comerços no puguin o no sàpiguen com actualitzar aquesta informació es proposen dos alternatives:
- Actualització per part l’Ajuntament de Lliça d’Amunt
- Actualització per part de Retailtalent

4.‐ ETAPA II‐ Campanyes de captació per comerços i ciutadans

Acció 2.‐ Participació de les escoles
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Acció 3.‐ Creació de registre d’usuaris del web llac.cat
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Acció: Crear zona de registre per usuaris a la web: Cal afegir a la pàgina web del llac.cat un apartat per 
subscriure’s com a usuaris de la pàgina web, mitjançant un formulari. Gràcies a aquesta acció es podrà
ampliar la base de dades d’usuaris de la web del llac.cat que ens permetrà poder realitzar les campanyes de 
difusió adequades de la pàgina i augmentar el nombre de visites a la web. Per afavorir el registre, crear de 
forma puntual concursos, ...

Públic Objectiu: Residents i no residents del municipi de Lliçà d’Amunt

Objectiu: Creació i ampliació de la dase de dades de contactes d’usuaris

Realització de la tasca: Cal que l’empresa que actualment realitza el manteniment de la pàgina web incorpori aquesta 
opció a la web del llac.cat a la pàgina d’inici de la web (home)

Dotar a la web del llac.cat d’un canal de comunicació
directe entre els comerciants i els usuaris/consumidors.

Objectius de l’acció:

4.‐ ETAPA II‐ Campanyes de captació per comerços i ciutadans

Acció 3.‐ Creació de registre d’usuaris del web llac.cat
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Acció 4.‐ Creació d’un blog a la web llac.cat
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Acció: Creació d’un blog de notícies i actualitat a la web del llac.cat. Un blog és un lloc web o apartat dintre 
d’una web que està periòdicament actualitzat que recopila cronològicament texts o articles d’un o varis 
autors, i que van apareixent per ordre de publicació, del més recent al més antic, on l’autor conserva sempre 
la llibertat de deixar publicat el que cregui pertinent

Públic Objectiu: Residents i no residents del municipi de Lliçà d’Amunt

Objectiu: Generació de contingut periòdic que incentivi la visita a la web

Realització de la tasca: Cal que l’empresa que actualment realitza el manteniment de la pàgina web incorpori aquesta 
opció a la web del llac.cat a la pàgina d’inici de la web (home)

Dotar a la web del llac.cat d’un canal de comunicació
directe entre els comerciants i els usuaris/consumidors.
Promoció de continguts.
Oferir contingut actualitzat per afavorir que es torni a 
visitar la pàgina web.

Objectius de l’acció:

4.‐ ETAPA II‐ Campanyes de captació per comerços i ciutadans

Acció 4.‐ Creació d’un blog a la web llac.cat
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Acció 5.‐ Campanya tres comerços de la setmana de Lliça d’Amunt
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Acció: Amb la finalitat d’encoratjar i promocionar que els comerços participin en l’evolució de la pàgina web del 
llac.cat proposem la creació de l’acció dels: Tres comerços de la setmana de Lliça d’Amunt, on durant 
una setmana seguida apareguin en la home “pàgina d’inici” de la web del llac.cat, en un lloc preferent i de 
gran visibilitat. 

Qui pot participar? Tots els comerços de Lliça d’Amunt

Requisits: per poder participar en aquesta acció caldrà tenir actualitzada la seva informació en el llac.cat, ja sigui, 
mitjançant publicacions de noves fotografies, informació, publicant en el blog de la web, etc. Així doncs els 3 
comerços que durant la darrera setmana hagin participat més activament a la pàgina, seran els afortunats en 
aparèixer en aquesta posició que s’anirà actualitzant setmanalment. La posició es mantindrà de dilluns a 
diumenge

Dotar a la web del llac.cat d’un canal de comunicació
directe entre els comerciants i els usuaris/consumidors.

Promoció de productes i comerços específics.

Oferir contingut actualitzat per afavorir que es torni a 
visitar la pàgina web.

Oferir als usuaris de la web del llac.cat incentius per 
tornar a visitar la web del llac.cat

Objectius de l’acció:

4.‐ ETAPA II‐ Campanyes de captació per comerços i ciutadans

Acció 5.‐ Campanya tres comerços de la setmana de Lliça d’Amunt
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Que guanyen els usuaris? Proposem que cada comerç durant la setmana en què estigui dintre de l’acció
dels Tres comerços de la setmana de Lliça d’Amunt, tinguin una paraula clau o contrasenya que només 
estarà publicada a la pàgina web del llac.cat, que els usuaris hauran de recordar en el moment de realitzar la 
seva compra en aquests establiments, a canvi d’un petit descompte o regal. Cada comerç serà el que 
s’encarregui de donar el valor a aquest descompte o regal

Públic Objectiu: Usuaris de la web del llac.cat

Objectiu: Incentivar l’actualització de continguts per part dels comerciants i incentivar als usuaris a tornar a 
visitar la web del llac.cat

Realització de la tasca: Cal que l’empresa que actualment realitza el manteniment de la pàgina web 
incorpori aquesta opció a la web del llac.cat a la pàgina d’inici de la web (home)

4.‐ ETAPA II‐ Campanyes de captació per comerços i ciutadans

Acció 5.‐ Campanya tres comerços de la setmana de Lliça d’Amunt

27
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Acció 6.‐ Aprenentatge ús internet gent gran de Lliça d’Amunt
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Acció: Fent ús de les 17 entitats veïnals, el Casal de la Gent Gran i els centres cívics del municipi, organitzar i/o 
potenciar els cursos ja existents d’ús d’Internet i de compra on-line. En aquests cursos es pot fer servir la 
pàgina del llac.cat per ensenyar a la gent gran com navegar, com accedir a la informació que volen, com 
escriure un comentari al blog, ... 

Es proposa que els cursos siguin adreçats segons el nivell que tinguin els ciutadans i que podrien ser classificats en 3 
nivells que serien:

1. Novells: per aquells que no tinguin cap noció sobre informàtica. Ensenyar com funciona un ordenador, com 
s’utilitza i principals aspectes destacats per introduir-se a l’informàtica

2. Principiants: per aquells que ja estiguin una mica iniciats en el món de la informàtica, s’ensenyaria ofimàtica a 
nivell d’usuari

3. Avançat: per aquells que ja tinguin nivells d’ofimàtica a nivell d’usuari, s’ensenyaria com utilitzar internet, com 
buscar informació a través d’internet, com crear un compte de correu electrònic, introducció a les xarxes 
socials (Facebook) i finalment com fer compres online. (4 hores)

Les classes serien impartides pel personal docent que actualment realitza els cursos d’informàtica en els centres cívics.

Apropar a la gent gran (sobretot la que viu a la perifèria) 
al comerç del municipi.
Promoció dels comerços del municipi.

Objectius de l’acció:

4.‐ ETAPA II‐ Campanyes de captació per comerços i ciutadans

Acció 6.‐ Aprenentatge ús internet gent gran de Lliça d’Amunt
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Públic Objectiu: gent gran del municipi de Lliçà d’Amunt

Objectiu: difondre l’existència de la web del llac.cat entre aquest col·lectiu i incentivar que la visitin de forma 
regular per potenciar el comerç del municipi

4.‐ ETAPA II‐ Campanyes de captació per comerços i ciutadans

Acció 6.‐ Aprenentatge ús internet gent gran de Lliça d’Amunt
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QUADRE RESUM CALENDARI:

4.‐ Campanya de captació comerços i de participació ciutadana de l’actual plataforma 

Any 2013 2014

Mes 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Etapa: Campanya online

Creació zona de registre per a usuaris a la web 

Creació del blog

Actualitzacions articles del blog

Campanya Tres comerços de la setmana de 
Lliça d’Amunt

Etapa: Campanya offline

Preparació díptic pels comerciants

Díptic de presentació als comerciants

Conscienciació i aprenentatge de la gent gran 
a fer ús d’internet

Campanya Escoles: preparació

Campanya Escoles: realització dels tallers

Campanya Escoles: actualització de les dades
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QUADRE RESUM DE COSTOS:

Cost d'estructura del servei
Revisió i millora del disseny actual de la web llac.cat 0 €

Campanya de comunicació a comerciants i a ciutadans de l'actual llac.cat
Díptic presentació a la població general  Entre 438€ i 650€ + IVA
Díptic presentació a comerciants 30€ + IVA
Reunió de presentació del projecte al públic general 0 €
Participació amb les escoles – campanya d’escrits sobre els comerços 0 €
Revista Informa’t. 0 €
Conscienciació i aprenentatge de la gent gran a fer ús d’internet: 0 €
Crear zona de registre per usuaris a la web 200 €
Crear zona tres comerços de la setmana a la home 200 €
Blog 500 €
Newsletter 0 €
Facebook 90 €
Gestor de continguts (Blog) 75€/mes
Supervisió campanya Tres comerços de la setmana a Lliça d’Amunt 75€/mes
Formació gent gran 20€/hora

Entre 1.368€ i 1.580€ + 75€/mes + 
75€/mes + 20€/hora

4.‐ Campanya de captació comerços i de participació ciutadana de l’actual plataforma 
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6.- Principals conclusions i recomanacions
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PRINCIPALS CONCLUSIONS I RECOMANACIONS:

És imprescindible aconseguir la participació del comerç de la 
ciutat. El projecte necessita de la participació d’aquest col·lectiu per generar contingut d’interès a la pàgina web i que 
faciliti la campanya de comunicació amb els ciutadan

S’ha de potenciar la comunicació entre el client i el comerciant i la 
manera més transparent i àgil és la incorporació del Blog a la pàgina web

Fomentar l’aprenentatge sobre l’ús d’Internet de la gent gran del 
municipi. Per assolir aquest objectiu, s’ha de potenciar els cursos sobre Internet que ja es fan als centres cívics i en 
el cas de que en algun no es realitzi aquest tipus de formació, implantar-ho

La majoria de les accions de comunicació plantejades es consideren imprescindibles per aconseguir la participació
ciutadana i del comerç del municipi. En especial s’ha de reforçar el missatge cap a la gent gran, que 
gràcies a aquesta nova plataforma, no caldrà que es desplacin al nucli urbà per a 
realitzar les seves compres.

6.‐ Principals conclusions i recomanacions
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