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Introducció

L’empremta de la Costa Brava.
La nostra empremta

Catalunya està vivint una mena de revolució de la cervesa artesana, molt semblant a 
la que es va viure als Estats Units a partir dels anys 80. Amb el creixement, en l’àmbit 
social, de l’estima per tot allò artesà i de proximitat, la competència en el sector és cada 
cop major. Així doncs cal fer un pas més enllà. Volem innovar pel que fa a la tipologia 
del contingut de marca, que es caracteritza per seguir un estil molt cinematogràfic i una 
imatge molt cuidada.

Amb la proposta pretenem posar en valor la manera de treballar d’aques-
ta empresa. La idea i la intenció del projecte neixen aquí, fet que ens por-
ta a apostar per una relació de proximitat entre la marca i els clients. 
D’aquesta manera podrem apropar la marca als clients per ob-
tenir el valor afegit de la proximitat. Tenint en compte el con-
text actual del sector resulta un punt interessant a desenvolupar. 
Finalment, podem marcar diferència pel que respecta al Branded Content en ge-
neral, apostant per un contingut híbrid i innovador.  Una publicitat què és quel-
com més que un exercici de venda, que procurar crear i cuidar una comunitat. 

Introducció
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Introducció

BRAVA: ADJ. VALENT 
DAVANT EL PERILL, 

EN LA LLUITA



2
COMUNITAT

CREAR I CUIDAR UNA COMUNITAT

UNS VALORS NASCUTS A LA COSTA BRAVA 
PERÒ APLICABLES ARREU.

1
PROXIMITAT
APROPAR LA MARCA ALS CLIENTS  

EL CLIENT FORMA PART DEL PROJECTE. 
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Els ObjectiusEls Objectius
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TRANSPARÈNCIA

MÉS ENLLÀ DE LA INDÚSTRIA

EL PROCÉS QUE DÓNA VALOR AL PRODUC-
TE COM A CONJUNT.  

3
INNOVACIÓ

HIBRIDAR  GÈNERES I FORMATS

TROBEM UN PUNT MIG ENTRE L’ESTIL CINE-
MATOGRÀFIC I EL DOCUMENTAL. 
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Els Objectius
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ReferentsReferents

REFERENTS VISUALS
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Referents

REFERENTS VISUALS
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ReferentsReferents

REFERENTS VISUALS
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Referents

REFERENTS VISUALS
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ReferentsReferents

REFERENTS PROXIMITAT

PERSONIFICAR EL PROCÉS
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Referents

REFERENTS PROXIMITAT

PERSONIFICAR EL PROCÉS
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ReferentsReferents

REFERENTS PROXIMITAT
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Referents

REFERENTS PROXIMITAT
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L’Espot

La gent de la Costa Brava és molt especial. Nèixer, crèixer i aprendre entre ro-
ques, tramuntana i pescadors ha estat el que fa especial la vida de l’Àlex. 

STORYLINE
IDEA DRAMÀTICA

L’Àlex és una noia jove que neix i es cria des de ben petita a la Costa Brava. De família humil i pescadora, 
cada dia es lleva a les cinc de la matinada per navegar amb la seva barca i poder portar el millor peix a 
la llotja a primera hora del matí. La seva infantesa és marcada per tots els moments viscuts amb el seu 
avi, en Benet. Cada dia que l’Àlex surt a pescar i espera a que piquin els peixos, es pren uns instants per a 
la reflexió i per recordar alguns dels moments viscuts amb ell. Un matí, havent sortit a mar, l’Àlex recorda 
un dia molt especial que va viure amb el seu avi. Potser un dels dies més especials de quan era petita. 

Durant una tarda calorosa d’estiu, ella era jugant amb els seus amics quan de cop i volta el seu avi la va 
cridar per anar a berenar.  Tot i semblar un dia ben normal, l’Àlex no sabia que aquella tarda en Benet 
decidiria portar-la d’excursió a una platja secreta que només ell i pocs més coneixien. Allà, l’Àlex va fer-
se un fart de passar-s’ho bé i aventurar-se a conèixer tots i cadascun dels racons que aquella petita cala 
amagava. Tan meravellada va quedar, que des d’aleshores viu enamorada del mar i de la costa, i encara 
porta amb ella cada dia que surt a pescar un record secret que només ella i l’avi Benet coneixen.

HIBRIDACIÓ DOCUMENTAL I 
CINEMATOGRÀFICA

GÈNERE

El món avança però 
aquí res canvia.

IDEA
TEMÀTICA

L’Espot
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Amb aquest espot volem personificar tot el procés en 
una sèrie de persones amb l’objectiu d’apropar-nos als 
clients. 

Poder veure com es viu cada cervesa de la mà de perso-
nes que posin cara i veu per allunyar-nos de la imatge 
gris amb què s’acostuma a representar els processos 
industrials.

TEMES 
DOMINANTS

L’Espot

Pel que fa als aspectes tècnics la intenció princi-
pal és utilitzar l’equipament tecnològic caracte-
rístic per a obtenir una qualitat cinematogràfica. 
Estem parlant de càmeres, òptiques, sistemes d’es-
tabilització, equipació lumínics, equip humà, etc.  
 
L’espot disposa de 3 versions diferents. Una primera ver-
sió d’un minut de durada. Una segona de 30 segons i 
una última que resumeix la història en poc més de 10 
segons.

Cadascuna d’aquestes versions dota de versatilitat a 
l’espot. Així es pot fer arribar l’emotiu missatge que narra 
la història en diferents formats. 

ASPECTES 
TÈCNICS
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Rodatge deL’Espot
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L’Espot
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Rodatge deL’Espot
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L’Espot
ELS PROTAGONISTES
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Rodatge deL’Espot
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L’Espot
L’ÀLEX

L’Àlex és una noia d’uns 25 anys que viu a Sa Tuna (Begur) i que prové d’una família de 
pescadors. Des que va néixer, tota la seva vida ha girat entorn el mar i els secrets de la 
Costa Brava, i ara, ella és una pescadora més de la zona. 

Quan era ben petita passava moltes tardes amb el seu avi, en Benet, qui sempre la 
feia riure i li explicava anècdotes. Un vincle especial els ha mantingut units d’ençà que 
l’Àlex va començar a dir les primeres paraules. En Benet ha sigut la persona que ha 
ensenyat a l’Àlex l’ofici de pescadora i qui li ha sabut transmetre una estima i una sensi-
bilitat pel mar molt especials. Cada matí que surt a pescar i mentre espera que piquin, 
tot mirant l’horitzó, l’Àlex recorda els records i els bons moments viscuts amb el seu avi. 

L’Àlex és una noia treballadora, lluitadora i enèrgica. Amb el temps s’ha fet valer dins un 
ofici que és molt més propi d’homes. Amb un positivisme i un somriure ben caracterís-
tic des que va néixer, s’ha fet ben coneguda arreu de la costa. Disposa d’una sensibilitat 
especial pel mar i tot allò que l’envolta, en gran part gràcies a la figura del seu avi, pilar 
fonamental en la seva vida, qui li deia que havia de ser valenta i que mai s’havia de 
deixar jutjar per ningú.

BRAVA: 
F. VALENTA 

DAVANT EL PERILL, 
EN LA LLUITA
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Rodatge de

VELL: 
M. QUE ÉS ANTIC,

 DEL TEMPS PASSAT. 

L’Espot
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L’Espot
EN BENET

En Benet és un home d’uns 65-70 anys que ha sigut pescador durant tota la 
seva vida. Nascut a Sant Martí d’Empúries, coneix tots els racons i els secrets de 
la Costa Brava. És una persona positiva, agradable, simpàtica, solidària i amic 
dels seus amics. Molt estimat per tothom.

Tal com li passa a l’Àlex, en el cas d’en Benet el seu ofici també és generacional; 
els seus pares es dedicaven al món de la pesca. Quelcom especial d’en Benet 
és la seva sensibilitat única i especial vers el mar, una cosa que ha traspassat a 
la seva néta. Moltes tardes d’estiu, avi i néta passen tardes junts jugant i apre-
nent coses. És en aquestes tardes on l’Àlex aprèn realment a apreciar el mar i 
la Costa Brava.

En Benet té una col·lecció molt ben guardada d’ampolles de cervesa, i és un 
gran amant del treballs manuals i les arts plàstiques. Sempre li agrada sorpren-
dre els seus amb diversos obsequis però, sobretot, a la seva estimada Àlex.
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Rodatge deL’Espot
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L’Espot
ELS INFANTS
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Rodatge deL’Espot

LOCALITZACIONS
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L’Espot

LOCALITZACIONS
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El Resultat
L’ESPOT, Marejol
Marejol és un espot de caràcter cinematogràfic disponi-
ble en tres formats diferents. 

El més llarg té una durada d’1 minut. Fet que facilita 
la difusió a través de xarxes socials i augmenta les op-
cions de ser vist en la seva totalitat a youtube. 

La segona versió té una durada de 30 segons. Aquesta 
pot ser utilitzada com a capsula per anunci a les xar-
xes. A més, sintetitza la mateixa història en la meitat del 
temps, fet que permet captar l’atenció d’aquells usuaris 
més impacients. 

Finalment, una versió de 10 segons mostra la història, 
el producte i el missatge en un temps rècord. 
Aquesta versió de l’espot pot ser utilitzada a històries 
d’instagram o com a càpsula de presentació al web. 

Les tres versions presentades doten de versatilitat al 
projecte, fet que el fa fàcilment referenciable en un 
món transmèdia i multiplataforma. 

Caldrà doncs escollir la versió adient per a cada funció 
o plataforma. D’aquesta manera el contingut s’adapta 
als usuaris facilitant la usabilitat en qualsevol espai. 

El Resultat
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El Resultat
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El Resultat
XARXES SOCIALS

El Resultat
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El Resultat
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El Resultat
INSTAGRAM STORYS

El Resultat
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El Resultat
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Visió de Futur
Productes llicenciats 

Crear una línia de samarretes i/o jerseis amb une stil molt minimalista. L’objectiu principal d’aqeustes és donar 
difondre vocabulari típic de la Costa Brava i l’argot mariner. 

Marejol és l’exemple i el títol del primer projecte però és la llavor del que pot arribar a ser una línia d’estilisme mini-
malista, únic i autòcton.  
 
Les empreses que intervinguin en el procés de creació del merxandatge hauràn de ser del terriori. D’aquesta mane-
ra La Brava Beer promourà el treball en xarxa de les empreses del territori. 

Futur
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Futur
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Visió de Futur
CONCURS NOU ESPOT
Amb l’objectiu de conéixer millor la gent de la Cos-
ta Brava, s’obre un concurs d’històries personals i emotives.  
 
Els participants hauran d’explicar la seva història de vida i el lligam amb la terra i 
l’entorn. Caldrà fer-lo arribar a La Brava Beer a través de Xarxes Socials o correu.  
 
D’entre tots i totes les participants s’escollirà una història guanyadora i es 
realitzarà la producció del següent espot basat totalment en fets reals. 

Futur



MAREJOL/  41 

Futur
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Visió de Futur
VÍDEO VIRAL - Autenticitat
Enregistrar un vídeo a mode d’experiment social per distribuir-lo per 
les xarxes. 

El vídeo consisteix en realitzar un petit experiment social amb turis-
tes i persones autòctones de la Costa Brava. 

Es situa a dues persones en un set amb dos espais diferents. Aquests 
queden separats per un plafó de manera que els participants no es 
puguin veure. A una banda hi haurà una persona que ha viscut sem-
pre a la Costa Brava, a l’altre un turista fascinat per aquest lloc.

A tots dos se’ls farà la mateixa pregunta: “Què és el que més t’agrada 
de la Costa Brava”.

El primer en respondre aquesta pregunta ha de ser el turista, sense 
saber que hi haurà algú autòcton que respondrà la mateixa pregunta 
que ell tot just desprès. 

Els participants han de ser tant homes com dones i de diferents edats. 

Un cop el segon participant ha respost a la pregunta, un interlocutor 
preguntarà al primer que en pensa ara. 

Finalment els dos participants es saludaran i  la persona autòctona 
de la Costa Brava entregarà una carta a l’altra persona. Aquesta serà 
llegida en veu alta.

La carta l’escriu algú de la Costa Brava que vol enviar un missatge a 
tots els turistes abans de que arribi la temporada d’estiu.  

Futur
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Futur
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