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1. Presentació 

És una aplicació 100% web, feta en gran part amb recursos interns del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, amb un objectiu clar de donar 
resposta a la creixent demanda dels visitants als parcs i millorar les eines de consulta per 
preparar la visita amb anterioritat. D’altra banda, també esdevé un recurs per facilitar la 
tasca informadora dels centres i punts d’informació. 

L’aplicació serà dinàmica i s’anirà actualitzant periòdicament amb la incorporació de nous 
itineraris, funcionalitats i prestacions. De la mateixa manera, volem que l’aplicació 
respongui a les necessitats reals i a les vostres expectatives, per això hem posat al vostre 
abast un enllaç de contacte a través del qual ens podeu fer arribar els vostres 
suggeriments. Totes les observacions que ens feu seran benvingudes. 
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2. Requeriments del sistema 

L’aplicació està optimitzada per a les darreres versions dels navegadors: Internet Explorer 
9 o superior, Chrome o Firefox.  

Per poder realitzar els vols virtuals en 3D cal disposar del plugin o connector de Google 
Earth. Trobareu més informació sobre el plugin a: 

 http://www.google.com/earth/explore/products/plugin.html 

Si un usuari sense el plugin de Google Earth intenta accedir a l’aplicació, li apareixerà un 
missatge avisant que es deshabiliten les funcionalitats 3D: 

 

 

Fig. 2.1. Finestra emergent amb l’avís de problemes amb el plugin Google Earth 
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3. Accés 
 
L’aplicació és totalment web i la seva URL d’accés directe és: 

http://magrana.gencat.cat/Visors/Itineraris   

Tanmateix, el portal de Parcs de Catalunya contindrà diversos enllaços a l’aplicació, ja 
sigui des de la pàgina d’inici del conjunt de la xarxa de parcs o bé des de les seccions 
pròpies de cada espai. 

L'aplicació està preparada per tal que pugueu fer enllaços directes a un itinerari concret. 
Per fer-ho cal que afegiu un "?itin= " seguit del codi del parc i el codi de l'itinerari darrera 
l'adreça del visor. Per exemple: http://magrana.gencat.cat/Visors/Itineraris/?itin=AEM_163. 
El codi de l’itinerari és el que dóna nom als arxius de descàrrega (.gpx i a la fitxa tècnica en 
.pdf) 

  



ITINERARIS PELS PARCS    MANUAL D’USUARI  Versió Beta 

 

6 

4. Avís inicial de normes i consells 
 
En entrar a l’aplicació s’obre de manera automàtica un avís de normes i consells que us 
recomanem que llegiu amb atenció 

 
Fig. 4.1. Normes i consells 

 
 

 Un cop comenceu a navegar per l’aplicació sempre el podreu tornar a consultar des de la 
icona que apareix a la part superior del web. 
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5. Estructura de l’aplicació. La interfície. 

L’aplicació s’ha dissenyat per tal de maximitzar l’enteniment directe dels seus continguts i 
les seves funcionalitats i facilitar-ne la navegació. Durant el desenvolupament s’han 
realitzat diverses proves d’usabilitat per garantir una experiència web a l’alçada de les 
expectatives dels usuaris. 

A la interfície inicial hi destaquen per sobre dels altres elements, els visualitzadors 
cartogràfics 2D i 3D que es situen a la part superior i ocupen tot l’ample de pantalla. Per 
sota dels visualitzadors hi trobem els altres blocs. A la Figura 5.1 es pot veure la disposició 
dels diferents elements o grups d’elements de l’aplicació. 

 

 
Fig. 5.1. Disposició dels diferents elements de la interfície 

 
A banda de la presentació inicial, hi ha més quadres d’opcions que es despleguen quan és 
necessari. Així, quan seleccioneu un itinerari de la llista s’obrirà el quadre d’itinerari 
seleccionat (Fig. 5.2) i quan premeu el botó de “Cerca d’itineraris” es desplegarà el quadre 
amb les opcions de cerca (Fig. 5.3). 
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Fig. 5.2. Quadre d’itinerari seleccionat  

 

 

 
    Fig. 5.3. Quadre amb les opcions de cerca 
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6. Funcionalitats de l’aplicació 
 
6.1. La navegació pels visors de mapes 

 
Per navegar pels visualitzadors 2D i 3D podeu utilitzar els controls que hi ha dins el propis 
mapes (veure figura) o bé, situar el punter del ratolí sobre els navegadors i desplaçar el 
mapa amb la mà i utilitzar la roda del ratolí per augmentar i disminuir l’escala del mapa. 
 

 
Fig. 6.1.1. Controls de navegació 2D 

 

 
*Visualització de la barra de navegació històrica amb les versions 6.x del plugin de Google Earth 

Fig. 6.1.2. Controls de navegació 3D 
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A la barra d’eines principal situada sobre les finestres de mapa, hi trobareu un botó  
que permetrà tornar a l’extensió cartogràfica inicial (tot Catalunya). 
 
Podeu variar l‘amplada de les finestres de mapa 2D i 3D desplaçant a dreta o esquera el 
separador central que hi ha entre els dos visualitzadors.   
 

 
Fig. 6.1.3. Variació de l’amplada de les finestres de mapa 

 
 

6.2. Cartografia de referència 
 

La cartografia de referència de la finestra 2D que ve per defecte és el mapa topogràfic de 
l’ICC (Topo ICC). L’escala del mapa topogràfic es va adaptant a l’escala de la visualització 
en cada moment.  
 
L’aplicació permet canviar aquesta base de referència. Per fer-ho desplegueu la llista 
d’opcions que hi ha sota el nom de la base de referència activa i activeu la base desitjada. 
Les figures de la 6.2.1 fins a la 6.2.5 mostren la finestra 2D amb les diferents capes de 
referència activades. 
 
 La cartografia de referència del visualitzador 3D és la que proporciona Google Earth. 
 

 
Fig 6.2.1. Base de referència: mapa topografic ICC  Fig. 6.2.2. Base de referència: ortofoto ICC 
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Fig. 6.2.3. Base de referència: mapa Google Maps  Fig. 6.2.4. Base de referència: Relleu Google Maps 

 

 
Fig. 6.2.5. Base de referència: Satèl·lit de Google Maps 

 
6.3. La cartografia temàtica 

 
A la barra d’eines principals hi trobareu diverses icones per activar/desactivar cartografia 
temàtica a la finestra 2D. 

 
Fig. 6.3.1. Activar/Desactivar la cartografia temàtica 
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Els itineraris  
 

Una vegada activada la visualització de la 
capa (Fig. 6.3.2), podeu seleccionar 
directament un itinerari des del mapa. Per 
fer-ho cal que premeu sobre la icona de 
l’itinerari desitjat. 
 

 
Fig. 6.3.2.  Localització dels itineraris 

 
Els centres i punts d’informació dels parcs 

 
 

Si voleu veure la 
informació de contacte 
o saber com arribar a 
un centre o punt 
d’informació concret, 
podeu clicar sobre el 
punt desitjat i 
apareixerà un globus 
amb la informació 

 
 Fig. 6.3.4. Localització dels centres i 

punts d’informació     
Fig. 6.3.5.  Descripció dels centres i punts 
d’informació 

    

 
Els punts d’interès  
 
Clicant sobre un 
punt d’interès 
apareix un globus 
amb la seva 
informació. 

 
 Fig. 6.3.6. Localització dels punts d’interès Fig. 6.3.7. Descripció dels punts d’interès 
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Avisos i alertes 
A banda d’aquestes capes d’informació, també podreu trobar una capa amb “Alertes i 
Avisos” temporals que es produeixin als diferents itineraris (p.ex. Risc d’allaus, itinerari 
tancat temporalment per manteniment…). Aquesta informació estarà sempre visible. 

 

Fig. 6.3.8. Localització dels avisos i alertes Fig. 6.3.9. Descripció de l’avís. 
 

6.4. La cerca d’itineraris 
 
Al clicar la lupa apareix el quadre de cerca d’Itineraris per sobre de la llista d’itineraris. En 
el quadre de cerca apareixen diferentscriteris de cerca. La llista de resultats s’anirà 
actualitzant automàticament a mesura que aneu triant les vostres preferències. Podeu 
utilitzar un o varis criteris per afinar la vostra cerca. Els diferents filtres o criteris de cerca 
són complementaris uns amb els altres. De manera que a mesura que afegiu opcions 
aquestes es van sumant a les anteriors. És a dir, els itineraris de la llista compliran tots els 
criteris escollits. 

 
 Sempre que el quadre de cerca estigui ocult, a la llista, es mostraran tots els itineraris de 

l’aplicació. Només s’apliquen els criteris quan el quadre de cerca és visible. Una vegada 
afegits els criteris de cerca, aquests criteris es mantenen encara oculteu el quadre de cerca 
però només s’aplicaran quan el torneu a obrir. 

 

 
Fig. 6.4.1 Quadre d’opcions de cerca 
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La primera opció és la cerca per nom de l’itinerari. Si coneixeu el nom o una part del nom 
podeu omplir el quadre de text que apareix sota Nom de l’itinerari. A mesura que aneu 
escrivint la llista d’itineraris trobats s’anirà actualitzant. 
 

 
Fig. 6.4.2. Cerca per nom de l’itinerari 

 
També podeu escollir per tipus (a peu, en bicicleta o a peu i en bicicleta) i per dificultat 
(fàcil, mitjà, difícil). Activeu o desactiveu les opcions de la graella que desitgeu.  Quan no hi 
ha itineraris d’una determinada dificultat i tipus, aquests apareixen deshabilitats. 
 

 
Fig. 6.4.3. Graella de tria per dificultat i tipus 

 
La tria per distància, per durada a peu o per durada en bici es fa seleccionant un rang dins 
la barra lliscant corresponent (slider). Desplaceu els extrems per triar el rang inferior i 
superior de distància o temps. Inicialment el rang de distància va de 0 a 20km i els de 
durada de 0 a 4 hores. Per tal d’augmentar l’escala de la barra lliscant, heu de prémer els 
botons que trobareu al costat de la barra (+20 o +4h). 
 

         
Fig. 6.4.4. Selecció per rang de distància o de durada.  Fig. 6.4.5. Itineraris de més de 20km i més de 4 hores 

activats. 
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La tria per parc o parcs es fa seleccionant les opcions del desplegable corresponent. Al 
clicar sobre el desplegable apareix la llista de parcs. Situeu-vos sobre el parc desitjat i 
seleccioneu-lo. Els parcs seleccionats s’afegiran a la llista inferior. Per desseleccionar-los 
cal clicar la creu que trobareu al costat del nom. 

     
Fig. 6.4.6. Tria per espai      Fig. 6.4.7. Espais triats 

 
 

6.5. La llista d’itineraris trobats 

A l’iniciar l’aplicació trobareu la llista amb tots els itineraris (Fig. 6.5.1). Aquesta llista es va 
actualitzant segons els filtres aplicats al quadre de cerca. 

La llista ens dóna les dades bàsiques dels itineraris trobats i ens permet descarregar 
directament la fitxa o l’arxiu en format gpx. Atenció: si no teniu cap programa predeterminat 
per llegir arxius gpx, s’obrirà l’explorador.  Podeu trobar més informació sobre aquest 
format a: 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Gpx 
 

Podem ordenar la llista en sentit ascendent o descendent clicant sobre els encapçalaments 
de les columnes. 

Aquesta llista presenta un nombre inicial de 10 itineraris per pàgina però aquest valor es 
pot modificar a la part inferior dreta de la llista. Si el nombre d’itineraris trobats és inferior al 
nombre d’itineraris per pàgina, la barra inferior del llistat amb la paginació desapareix. Per 
tornar a mostrar la paginació caldrà que modifiqueu els criteris de cerca perquè es mostrin 
més itineraris o amagueu directament el quadre de cerca amb el botó de la lupa per tal que 
es mostrin tots. 

Per anar canviant de pàgines, utilitzeu els botons de desplaçament de la part inferior 
esquerra. 
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Fig. 6.5.1. Llista d’itineraris trobats 

 

6.6. La selecció d’un itinerari 

Per seleccionar un itinerari podem fer-ho de tres maneres (Fig. 6.6.1): 

La primera és clicant directament sobre la icona de l’itinerari desitjat en el mapa 2D . Cal 
haver activat prèviament la capa itineraris. La segona és directament sobre el nom de 
l’itinerari desitjat a la llista d’itineraris trobats . La tercera opció per triar un itinerari és triant 
l’itinerari associat a una foto determinada d’un punt d’interès al visor de fotografies. 

 
 

 
Fig. 6.6.1. Mètodes per a la selecció d’itineraris 
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La selecció d’un itinerari ens permetrà visualitzar el recorregut del mateix a les finestres de 
mapa 2D i 3D i s’obrirà la finestra d’itinerari seleccionat. Al seleccionar un itinerari s’activa 
automàticament la simulació aèria o vol virtual del recorregut a la finestra 3D. 
 

A la finestra de l’itinerari seleccionat podrem veure el nom, l’espai, la dificultat i el tipus, la 
distància, el temps,  descarregar la fitxa tècnica, descarregar l’arxiu gpx, visualitzar el perfil 
i reiniciar la el vol virtual (Fig. 6.6.2). 

 

 
Fig. 6.6.2. Itinerari seleccionat 

 
 

El vol virtual (3D) 
 
Al seleccionar un itinerari, s’iniciarà automàticament el vol virtual a la finestra de mapa 3D. 
Si us situeu sobre la finestra del mapa 3D, us apareixerà la barra de navegació del vol 
virtual (Fig. 6.6.3) que us permetrà continuar, aturar, accelerar, endarrerir o avançar a 
través d’una barra lliscant o bé reiniciar el vol virtual. 

 

 
Fig. 6.6.3. Barra de navegació del vol virtual 
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El perfil  
 

Al clicar el botó de perfil 
s’obre el perfil a la part 
superior del quadre d’itinerari 
seleccionat (Fig. 6.6.4). Per 
veure’l a mida real, feu click 
sobre el perfil. 

 
 Fig.. 6.6.4. Quadre d’itinerari seleccionat amb el perfil activat 

 
 

6.7. El visor de fotografies 
El visor de fotografies ens anirà mostrant 
fotografies vinculades als diferents 
itineraris. El visor presenta diferents 
controls (Fig. 6.7.1) que ens permetran 
aturar o continuar la presentació, anar a 
l’itinerari associat a la fotografia activa, 
localitzar la fotografia a les finestres dels 
mapes 2D i 3D, ampliar la fotografia 
clicant sobre la mateixa i moure’ns 
manualment d’una fotografia a una altra. 
 

 
  
 Fig. 6.7.1. Visor de fotografies 
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7. Característiques dels itineraris: Explicació del s paràmetres utilitzats 
 

En aquesta aplicació trobareu itineraris que es poden fer exclusivament a peu, només en 
bicicleta (BTT) i/o de les dues maneres. La icona us identifica, en cada cas, aquesta 
característica.  
 
Així mateix, els itineraris estan classificats d’acord amb la seva dificultat mitjançant el color 
verd (fàcil), taronja (mitjà) i vermell (difícil).   

 

 
Fig. 7.1. Classificació dels itineraris per tipus i dificultat 

 

La valoració de dificultats  és orientativa ja que depèn en gran part de factors variables com 
son el nivell d’experiència i condició física dels usuaris així com de les condicions 
climatològiques. Així doncs, és en cada cas, un mateix qui ha de determinar la dificultat 
adequada a la seva pròpia capacitat. A mode orientatiu doncs, s’ha considerat el següent: 

 
Fàcil: 
Itineraris indicats per persones, grups o famílies poc entrenades o que surten 
esporàdicament d’excursió. En general són rutes de menys de 10 km de distància, 
menys de 2h 30’ de durada i amb poc desnivell. 
 
Mitjà 
Itineraris indicats per persones o grups amb bona forma física que acostumen a sortir 
regularment d’excursió. Acostumen a ser rutes de menys de 15 km de distància, menys 
de 4h de durada i amb un desnivell moderat. 
 
Difícil 
Itineraris indicats per persones o grups ben entrenats. Són rutes de llarga durada i/o 
aquelles que, tot i no superar els 10 km de distància o les 4h de durada, el desnivell 
pronunciat fa que la dificultat augmenti. 
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Paràmetres 

Distància:  
Es refereix a la distància total del recorregut. Cal tenir en compte que en els itineraris 
lineals aquesta distància és la que hi ha entre el punt d’inici i el punt final, sense comptar la 
distància de tornada. 
 
Desnivell: 
Desnivell positiu i negatius acumulats al llarg del recorregut 
 
Durada: 
Es refereix a la totalitat del temps efectiu previst per fer el recorregut, calculat per a un 
practicant mitjà. En els itineraris que es poden fer tan a peu com en bicicleta s’ha calculat 
l’horari aproximat per a cadascun dels casos.  
 
Forma de l’itinerari : 
Aquest paràmetre només s’utilitza a les fitxes, no als criteris de cerca de l’aplicació 
 

���� Circular: Itinerari en el qual el punt d’inici coincideix amb el punt final. 
���� Lineal: Itinerari en el qual el punt d’inici és diferent al punt final. 
���� Mixt: Itinerari amb una part lineal i una altra circular. 
 

 

 Atenció! Quan els itineraris no són circulars caldr à tenir en compte el temps 
de tornada! 

 


