Memòria per a l’execució parcial Pla de dinamització
turística i socioeconòmica dels nuclis de Vilanova
d’Escornalbou i l’Arbocet
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1 OBJECTIUS DEL PLA

♦
Posar en valor els elements d’interès municipal: cultural, natural, lleure,
social, salut, etc....
♦
Dotar al municipi dels elements necessaris per optimitzar al màxim els seus
ímputs turístics.
♦
Consolidar una imatge corporativa associada al turisme i sector
serveis.
♦
Posar en valor les iniciatives (projectes) a desenvolupar per altres
administracions lligades amb el turisme (implantació de les futures rutes del
Consell Comarcal del Baix Camp)
♦
Crear un element turístic atractiu que pugui ser emprat en esdeveniments
tipus fires, festa major, actes supramunicipals, etc...
♦
Crear sistemes de divulgació de la informació turística municipal que siguin
autònoms i que no requereixin de personal.
♦
Direccionar tots els ímputs (cartelleres, banderoles, tríptics, etc,,,,) a la web
municipal a través de la implantació dels codis QR
♦
Millorar l’accés a la web municipal de l’oferta turística (pujar de nivell o fer
més accessible la informació existent i la que surti de la creació de noves rutes...)
♦
Redireccionar el fluxe de visitants del monument del Castell d’Escornalbou
cap al pols d’atracció turística de Vilanova d’Escornalbou.
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2 ACTUACIONS DEL PLA
2.1 PANTALLA INTERACTIVA
Per tal de donar a conèixer tots els valors turístics del municipi es collocarà
una pantalla tàctil al futur punt d’informació de l’ajuntament.
Com que es tracta d’un element que es té la intenció de que permeti funcionar
autònomament s’ha escollit un model de pantalla del tipus de TOUCH SMART.
Aquesta pantalla pot funcionar tàctilment o per mitjà de teclat sobretaula.
També es requerirà d’un PC especial adaptat a la pantalla (estructura existent)
per poder fer funcionar tota aquesta estructura.
Aquest element serà totalment interactiu fent que, de manera fàcil i còmoda, es
puguin reproduir els elements d’interès que sortiran nous a la web o al portal
baner que es crearà i també comptarà amb la reproducció d’un vídeo segons
es detalla en el següent apartat. Els elements a destacar a la pantalla seran:
♦
Rutes. Es reproduiran les rutes que surten actualment a la web: els
Camins de la Baronia, les rutes en GPS i la ruta Geològica i Mineralògica. També
les rutes de “Muntanyes Costa Daurada” que interactuen amb el municipi de
Vilanova d’Escornalbou.
♦
Elements d’interès gastronòmic. Els establiments de restauració que també
quedaran integrats a la futura “Ruta gastronòmica” i els de restauració de
Vilanova.
♦
Els elements d’interès patrimonial, històric i cultural del municipi. Es tindran
en compte les Torres de Guaita. Aquests punts i els anteriors formaran part d’una
nova ruta a equipar al terme municipal.
♦

Sender PR-C28 i PR-C88

♦

El Castell d’Escornalbou

♦

El nucli de l’Arbocet i altres nuclis (urbanització de Rifà)

♦

Les activitats extractives

♦

Paratge Mare de Déu de la Roca
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♦

Paratge la “Muntanya Blanca”

♦

Paratge “la Gallina Cega”

♦

Paratge” les Foques”

♦

Paratge “els Algars”

♦

Zona d’hortes

♦
Xarxa hidrogràfica marcant les rieres i barrancs més importants del terme
municipal: el Barranc de Sant Magí, Barranc de la Font, Riera de Vilanova,
Barranc de la Borda i Barranc de Rifà
♦

Fonts representatives del municipi:

♦

Passeig muntanyós accés a Vilanova

per exemple la Font de l’Arc

♦
Masos i masies d’interès: Mas del Damià, Mas de la Palomera, Mas del
Marçal, Mas d’en Munter i Mas del Jordi.
♦

Fonts en Sòl No Urbanitzable (aproximadament 4)

♦

Traçat antics camins ramaders

♦

Jaciments arqueològics (Areny A y Areny B)

En aquesta pantalla es realitzarà també la reproducció virtual de les rutes
paisatgístiques que es preveu que realitzi l’adjudicatari.
Aquesta pantalla i el suport de PC acoplat es podrà reutilitzar en diferents
esdeveniments o celebracions.

2.2 REPRODUCCIÓ D’UN VÍDEO
S’editarà un vídeo de Vilanova d’Escornalbou per realçar els valors d’interès
turístic del municipi. Aquest element quedarà ubicat com a element principal a la
pantalla tàctil i tindrà un format apte per la web municipal i per la nova
estructura proposada.
Es crearà un vídeo d'uns 6 minuts aproximats, en HD i AspectRatio 16:9, produït a
partir d'imatges i textos amb una melodia de fons.
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El vídeo estarà format per 6 vídeos individuals d'un minut (aproximat) que
tractaran una zona concreta del poble o regió cada un.
Els 6 vídeos es presentaran mitjançant un mapa interactiu que linkarà cada
zona amb el seu vídeo (mapa amb icones a mode de Botó).
A més, es crearà un vídeo resumit d'entre 1 i 2 minuts per ser penjat a internet.
Tant els textos com les imatges seran proporcionades per l’adjudicatari que
realitzarà tot el suport temàtic per poder realitzar la feina de producció.
Tant la selecció sonora i d'imatges com els colors, tipografies, etc,... utilitzats seran
acordats amb l’ajuntament i l’adjudicatari.
S'entregaran versions en Català, Castellà i Anglès de tots els vídeos.
El vídeo inclourà:
Ús de colors corporatius per Fons, textos, imatges, etc.,... Animació bàsica de
Textos:
• Títol introductori de vídeo General (1)
• Títol presentació per cada zona (6)
• Textos amb informació de cada zona (6)
• Text de tancament (6)
• Crèdits (1)
Retoc correctiu bàsic de les imatges proporcionades per adequar-ho a les
característiques del vídeo.
Presentació d'imatges mitjançant transicions, moviments i efectes bàsics (50
imatges aprox.).
Tema musical sota llicència d'ús comercial lliure (1)
Mapa interactiu per reproducció dels vídeos de forma tàctil. Versions multi
Idiomes (2) anglès i català
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La realització d’aquest vídeo està pensada per tal de que aquest es pugui
reproduir també a la sala d’audiovisuals que actualment funciona al Castell
d’Escornalbou.

2.3 SUPORT PAPER MATERIAL DIVULGATIU D’INTERÈS TURÍSTIC
S’editaran 2000 exemplars de tríptics amb recull de tota la informació turística del
municipi. En aquest material hi haurà codis QR que es vincularan a la informació
associada al portal de la web relacionat amb la informació turística existent o el
portal que es faci de nou.

S’editaran 1000 exemplars de tríptics més amb informació de rutes (la informació
es triarà des de l’Ajuntament) i una tirada de 500 per divulgar específicament als
visitants del Castell d’Escornalbou i que permetin direccionar fluxes de visitants
d’aquest element d’interès cultural cap a Vilanova d’Escornalbou.

2.4 ADAPTACIÓ
D’INFORMACIÓ

DEL

VESTÍVUL

DE

L’AJUNTAMENT

COM

A

PUNT

A banda de la collocació d’una pantalla gran tàctil es requerirà de
l’adaptació de l’entrada actual de l’ajuntament com a punt d’informació
turística.
Per fer-ho caldrà l’adquisició i collocació de mobiliari d’oficina: taulell de
recepció, cadires d’oficina,

armari,

adaptació

espai

sota

l’escala

i

adaptació de l’espai que quedarà per sota i per damunt de la nova pantalla
tàctil amb petita estanteria per la collocació de tríptics.

2.5 COLUMNES DE PROLIPROPILÈ
S’equiparia el punt d’informació interior amb cartelleres verticals grans amb
impressió digital aplicada sobre columnes de vinil laminat mate o brillant.
El resultat seria disposar d’una columna al sostre de les escales amb material
gràfic en 2D (foto aèria del terme municipal) indicant els dos nuclis presents.
Una vista de Vilanova d’Escornalbou nucli davant del taulell d’entrada molt
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gràfic. El mateix per Arbocet a la part de darrera del vestíbul que queda en
forma irregular trapezoïdal.
A dalt i a baix de la pantalla tàctil es reproduirien amb fotografia els elements
més singulars i interessants del terme municipal. Entre la columna de la pantalla i
la nova porta d’accés al punt d’informació es faria una columna amb fotos més
petites però representatives també.
En tot el material l’adjudicatari realitzarà les fotografies i el muntatge gràfic
necessari a excepció de les fotografies aèries.
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