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Resum 

Aquest projecte té la finalitat de crear la imatge publicitària d’un esdeveniment esportiu, en 

aquest cas, de la Catalunya Gravel Tour, duta a terme al poble de Caldes de Montbui. A partir 

d’una anàlisi teòrica de la publicitat, la fotografia, les xarxes socials i de referents de fotògrafs 

clàssics, esportius i esdeveniments relacionats amb el món del ciclisme, es pretén generar una 

sèrie de fotografies i un espot final perquè l’empresa encarregada d’organitzar l’esdeveniment 

pugui promocionar-lo. 

 

Resumen 

Este proyecto tiene la finalidad de crear la imagen publicitaria de un evento deportivo, en este 

caso, de la Catalunya Gravel Tour, llevada a cabo en el pueblo de Caldes de Montbui. A partir 

de un análisis teórico de la publicidad, la fotografía, las redes sociales y de referentes de 

fotógrafos clásicos, deportivos y eventos relacionados con el mundo del ciclismo, se pretende 

generar una serie de fotografías y un spot final para que la empresa encargada de organizar el 

evento puede promocionarlo. 

 

Abstract 

This project aims to create the advertising image of a sporting event, in this case, the Catalunya 

Gravel Tour, carry out in the town of Caldes de Montbui. Based on a theoretical analysis of 

advertising, photography, social networks and references to classic photographers, sports 

photographers and sporting events related to the world of cycling, the aim is to generate a series 

of photographs and a final spot so that the company who is in charge of organizing the event 

can promote it. 
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1.Introducció 

Tot i que la intenció de la publicitat sigui vendre un producte, darrere hi ha una gran feina 

creativa per tal de dotar d’un valor especial tot allò que és publicitat, per això en tot moment es 

té present que es duu a terme una activitat publicitària que el seu objectiu final és la venda. 

S’està produint un valor als objectes en una indústria d’intangibles (Eguizábal, s.d.). 

D’acord amb aquesta idea, el projecte que es presenta a continuació consisteix en la realització 

de la imatge publicitària d’un esdeveniment esportiu, concretament de la Catalunya Gravel 

Tour, duta a terme al poble de Caldes de Montbui. El producte final d’aquest projecte, és el 

recull d’un seguit de fotografies i un espot final que se li entrega a l’empresa que organitza 

l’esdeveniment perquè el pugui promocionar. 

Com s’assenyalava a l’inici, actualment és molt necessari publicitar bé un producte per mostrar 

als consumidors tot el que s’ofereix d’una manera creativa, vistosa i que evidenciï que el 

producte es dota d’una gran qualitat, ja que “las necesidades no son creadas sino su forma de 

satisfacerlas, y es aquí donde la creatividad adquiere un importantísimo valor” (Ramírez, 2006, 

p.3).  

En un context acadèmic, el projecte és útil per demostrar els coneixements adquirits en l’àmbit 

de la fotografia i la publicitat i, al mateix temps, aprofundir-hi més. Es vol incorporar els 

elements artístics i creatius amb un bon ús tècnic del material i del programari, a més de dur a 

terme un projecte d’acord amb una planificació coherent i adaptada a les necessitats de 

l’esdeveniment. 

Aquest projecte s’estructura en diferents apartats. A continuació d’aquesta introducció, el marc 

conceptual recull les idees teòriques sobre la publicitat de forma general per tot seguit 

aprofundir en la publicitat esportiva i l’ús de la imatge a la publicitat i les xarxes socials i,  el 

marc conceptual anirà seguit d’un mac contextual on s’exposen les característiques del ciclisme 

i de la Catalunya Gravel Tour com a esdeveniment esportiu que és objecte d’aquest treball.  

El següent apartat s’analitzen els referents que s’han considerat importants per al 

desenvolupament del projecte i que s’han organitzat en dues categories: referents visuals 

(clàssics i esportius) i referents d’esdeveniments esportius. A continuació es presenten els 

objectius i l’abast del projecte.  
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A l’apartat de metodologia es defineixen la planificació, execució i cronograma del projecte.  

Finalment, es presenta el producte del projecte, la proposta d’imatges publicitàries per xarxes 

socials per la Catalunya Gravel Tour. Aquesta proposta s’acompanya d’un estudi de viabilitat i 

planificació i, finalitza amb les conclusions del present treball.  
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2.Marc conceptual i contextual  

2.1.Marc conceptual 

2.1.1.La publicitat 

La publicitat és un dels elements claus per la promoció de productes que té la intenció de 

compartir un missatge relacionat amb un producte, un servei o una idea d’una determinada 

empresa, organització, institució o un autor (Thompson, 2005).  

Com comenta Figueroa (1999) “la publicidad es una palabra que explica literalmente la calidad 

de hacer público un mensaje, un propósito, una intención” (p.21). Es podria dir que la publicitat 

és un art, perquè tot i que el seu objectiu final és vendre, s’intenta fer-ho de la manera més 

creativa possible creant un valor al producte o servei que es publicita. Perquè no és només un 

procés de comunicació, sinó que per mitjà d’aquest procediment hi ha una diferenciació i una 

valorització dels diferents productes que es publiciten (Gómez, 2017). 

Per aquesta raó, l’observació de l’home i de les seves necessitats és una de les eines més 

importants de la publicitat. Per mitjà d’aquest procés se sap que necessiten o quines inquietuds 

tenen les persones. Però, per elaborar una bona publicitat, no només s’ha d’observar i crear, 

sinó que s’ha de saber cridar l’atenció del consumidor i expressar que allò que es publicita és 

útil i necessari. Arran d’això es desperta el desig del comprador per obtenir o consumir el 

producte (Gaballí, 1917. Citat per Sáiz i Sáiz, 2007). 

Per tant, la publicitat és una activitat que patrocina un producte d’un emissor per fer-lo arribar 

a un receptor a través d’una comunicació persuasiva per mitjà dels medis publicitaris perquè 

els consumidors acabin consumint el producte publicitat (Alvarado, 2010). 

La publicitat neix de la necessitat, com comenta Gómez (2017) “de diferenciar las mercancías 

y productos, y el hombre comienza a utilizar la imagen y el arte de saber escribir. Empieza a 

crear palabras y mensajes con fines persuasivos” (p. 22). Des de l’època romana ja hi havia els 

famosos pregoners, que s’ocupaven d’anunciar notícies a la ciutadania; a les ruïnes de Pompeia 

es van trobar missatges publicitaris de diferents comerciants del poble; i a l’antic Egipte es troba 

un dels textos publicitaris més antics. Però no és fins a l’arribada de l’empremta de la mà de 

Gutenberg, quan hi ha els primers textos publicitaris (Figueroa, 1999). 



  La imatge publicitària d’un esdeveniment esportiu 4 

En un principi la publicitat, tot i que tenia afany de persuasió i de captivar al consumidor, era 

simple. Això ha anat evolucionant durant els anys, creant campanyes publicitàries cada vegada 

més vistoses i creatives. L’èxit de tota campanya sempre ha sigut que el públic es faci seu el 

missatge de manera inconscient i, d’aquesta manera, que vagi a buscar aquell producte que té 

guardat en el subconscient (Figueroa, 1999). 

La gran explosió de la publicitat, com comenta Figueroa (1999) “tiene lugar hacia 1950 en 

Estados Unidos, con los genios de Madison: William Bernbach, Leo Burnett, George Gribbin, 

David Ogilvy, Roser Reeves” (p. 43).  

Però, tot i que als anys 50 la publicitat comences a brillar, ja portava des de principis del segle 

XX desenvolupant-se, encara que en aquell moment era una publicitat molt pobre a causa dels 

pocs recursos estilístics, la poca varietat de productes que es podien anunciar i el poc espai que 

tenien a la premsa. Així i tot, a partir dels anys 20, amb una societat urbana més dinàmica, 

moderna i amb canvis culturals, això va començar a canviar, gràcies també a la introducció del 

color, de la fotografia i de l’entrada d’una estètica més avantguardista (Otero, 2021).  

Aquest canvi de mentalitat i de dinàmica va venir de la mà de l’assentament de la societat de 

consum i, com comenta Otero (2021) va ser:  

Una oportunidad que la publicidad, el marketing, el abaratamiento de los precios, las rebajas, 

las campañas promocionales y la venta a plazos prometían poner al alcance de sus bolsillos, los 

nuevos productos de consumo y al ocio, abandonando el universo de penuria y subsistencia que 

la sociedad de la primera industrialización ofreció a las clases trabajadoras urbanas. (p.15). 

La publicitat, com s’ha comentat, es va expandir unida a la societat de consum, però va ser 

aquesta publicitat comercial moderna la que va ajudar a fer canvis socials i comunicatius i 

contribuir en la creació de nous rols, valors i estereotips. Un fenomen, actualment, que ens 

acompanya en la majoria de situacions del nostre dia a dia (Rodríguez, 2021). 

En aquesta primera època publicitària el mitjà de comunicació dominant per on es difonia la 

publicitat era la premsa escrita. Tot i haver-hi la ràdio, la publicitat directa i l’exterior, no van 

poder igualar el gran grau de difusió que oferia la premsa. Com explica Gaballí, (1934) “los 

presupuestos de publicidad en los distintos medios estimaban que el 50% de los mismos iban a 

parar a la prensa, y el resto a los demás canales” (Citat per Rodríguez, 2021, p.20).  
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Va ser durant el transcurs del segle XX quan a la publicitat se la va anomenar la indústria de la 

felicitat. Va rebre aquest nom perquè va començar a obtenir la tendència de crear sentiments i 

emocions als consumidors, però, tot i apel·lar a diferents sentiments, el més recurrent en els 

anuncis era el de felicitat i alegria (Rodríguez, 2021). 

A principis del 1900 destacava la publicitat relacionada amb la salut. Al començament eren 

anuncis molt simples i poc creatius, però durant el transcurs de la primera part del segle XX es 

van començar a implementar imatges i petits eslògans que dotaven de dinamisme els anuncis i 

cridaven més l’atenció als consumidors. 

A més, dels anuncis de salut, també destacava la publicitat d’aliments i begudes. Tot i estar en 

un segon pla, aquesta, va destacar per la creació de personatges publicitaris que van permetre 

familiaritzar el consumidor amb el producte i pel fet d’utilitzar cares conegudes, és a dir 

personatges famosos, per alimentar la necessitat del públic per consumir. Amb tot això, els 

anuncis publicitaris van passar a ocupar més pàgines a la premsa escrita i es van començar a 

invertir grans quantitats de diners en campanyes publicitàries gestionades per agències del 

sector (Rodríguez, 2021). 

Durant el segle XX, també va dominar la publicitat de la llar, de l’automòbil, seguint les 

fórmules publicitàries nord-americanes; de l’oci i de la higiene i la bellesa. Aquesta última 

destacava, com explica Rodríguez (2021), per “la creación y difusión de nuevas modas y 

patrones estéticos, y de nuevos arquetipos y estereotipos sociales” (p.85). És a dir, arran, de la 

publicitat sobre productes de bellesa van aparèixer noves modes i moviments que transmetien 

un missatge de sentir-se bé i feliç amb un mateix. 

La publicitat va adquirir un paper fonamental en el primer terç del segle XX. Va ser un reflex 

pels canvis socioeconòmics de l’època i un element clau per la societat de consum i la 

modernitat (Rodríguez, 2021). 

A finals del segle XX apareix la World Wide Web, i amb ella una nova forma de publicitat. Al 

cap de poc temps apareix la TDT (Televisió Digital Terrestre), i gràcies a aquesta la publicitat 

s’ha de reinventar creativament, ja que per cada canal hi ha d’haver una publicitat específica 

(Gómez, 2017). 
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La publicitat ha anat evolucionant i actualment té un gran impacte social, ja sigui arran dels 

mitjans tradicionals com a través dels nous formats digitals. Com ens explica Gómez (2017): 

La publicidad siempre estará presente donde esté el público: ha estado presente en la prensa 

(recordemos que fue el primer medio que inserta publicidad), radio, televisión y si ahora debe 

estar en Internet en el medio online, redes sociales, etc., con nuevos formatos, se reinventará al 

servicio de las organizaciones para contactar e impactar al consumidor. (p. 31). 

Com s’ha mencionat anteriorment, amb l’aparició de la World Wide Web la publicitat va haver 

de reinventar-se i buscar una nova forma de fer publicitat. La comunicació va passar a ser 

multidireccional i, per tant, arribar a tothom.  

Tot i aquest gran avantatge de la multidireccionalitat, com comenta Salas (2010) “la idea de 

obra colectiva puede acarrear innumerables beneficios, pero también puede generar la difusión 

de la “mediocridad masiva” (p. 4). És a dir, la publicitat digital aporta grans beneficis a tots 

aquells que publiciten els seus productes, però en ser un espai obert tothom té el dret a publicar, 

per tant, no tota la publicitat que hi ha a Internat és bona o de qualitat. Això no obstant, a banda 

de la publicitat a la xarxa hi ha la que es publica a través de les xarxes socials. Fa anys que hi 

ha un augment en la inversió de la publicitat a les xarxes socials i això és així per la gran 

quantitat de gent que les utilitza. Això provoca un gran benefici econòmic per les diferents 

xarxes socials (Salas, 2010).  

El desenvolupament de la publicitat a les xarxes ha anat evolucionant amb la idea que l’usuari 

rebi publicitat adaptada als seus gustos i preferències, és a dir publicitat personalitzada (Salas, 

2010).  

Com explica Salas (2010) “las redes sociales aparecen como una oportunidad de impacto 

publicitario al autosegmentarse por intereses, aficiones, estilos de vida, etc. Pero se debe ser 

consciente de que en Internet lo intrusivo provoca fuertes reacciones de rechazo” (p. 8). 

Per tant, es pot dir que la publicitat personalitzada a les xarxes socials va en augment, amb 

l’objectiu de captar l’atenció dels usuaris i que no els hi creï un rebuig, és a dir, si se senten a 

gust amb la publicitat que visualitzen és més fàcil que acabin comprant o consumint el producte 

publicitat.  
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2.1.1.1.Publicitat d’esdeveniments esportius 

Els esdeveniments esportius s’han convertit en grans fenòmens multitudinaris. Arran de la 

publicitat i de la unió entre la població que produeix un esdeveniment d’aquest tipus, el 

protagonisme de l’esport ha anat augmentant sobre la població durant els anys, ja sigui un partit 

de futbol, els jocs olímpics, el Tour de França de ciclisme o la Copa Davis de tenis. 

Es troben molt tipus d’esdeveniments esportius, des de petits esdeveniments locals fins a grans 

esdeveniments que mouen al món sencer. Aquests els anomenaríem mega-events. Com comenta 

Sallent (2013) “els mega esdeveniments són tan importants que afecten globalment l’economia 

i tenen una gran repercussió mediàtica” (p. 59). 

Però moltes vegades els esdeveniments esportius tenen altres interessos més enllà de l’esport, 

com podrien ser interessos polítics i econòmics. Un molt bon exemple serien els Jocs Olímpics, 

a causa de la seva gran magnitud i rellevància (Sallent, 2013). 

En els últims anys hi ha hagut un augment notable de l’oferta d’esdeveniments esportius, aquest 

fet ha portat que el nombre d’esportistes hagi augmentat. Tot i que això és una gran raó per 

crear nous esdeveniments, la veritable importància d’aquests és el valor econòmic que 

produeixen (Barranco, 2020). 

Per aquest motiu, actualment, hi ha infinitats de mitjans de comunicació que només es dediquen 

a anunciar i publicitar esdeveniments i productes esportius. Com explica Moragas (s.d.) “el 

análisis del papel del deporte en los medios de comunicación puede llegar a ser tan 

representativo como pueda serlo el análisis de otros grandes fenómenos de la comunicación 

moderna” (p. 1). 

L’esport, ja no només es veu com un negoci, és a dir, no té només un valor econòmic, sinó que 

ja es considera un esdeveniment cultural. La publicitat esportiva té la capacitat de fer sentir a 

tothom dins del món de l’esport, sigui com espectador o teleespectador. S’ha convertit en un 

dels fenòmens més importants del moment (Moragas, s.d.). 

En la publicitat actual s’utilitzen els esportistes d’elit com a referents i com a objecte de 

persuasió per tal d’atraure el consumidor, ja que es té l’esport professional considerat com un 

espectacle. 
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Gràcies a la gran publicitat esportiva, com comenten Racionero i Castillo (2015): 

Es innegable que estas campañas han difundido el deporte y el ejercicio deportivo en amplios 

sectores de la población, por los que podemos considerar como un hecho favorable esta 

extensión a sectores que anteriormente se encontraban alejados de la práctica o del ejercicio 

físico-deportivo. (§56). 

Per tant, gràcies a la publicitat d’esdeveniments esportius, l’esport s’ha portat a un altre nivell, 

és a dir, actualment és entès com un espectacle en el qual tothom pot formar part i, gràcies a 

aquest fet, la població s’ha interessat més pel món esportiu, tant com a espectadors com a 

esportistes. 

 

2.1.1.2.La imatge a la publicitat 

La fotografia publicitària apareix a l’època d’entreguerres, tot i que abans hi ha algun cas 

excepcional d’imatge a la publicitat, durant aquesta època, a causa de les circumstàncies 

d’aquells anys, neix la fotografia publicitària. Aquesta aparició va ser ben acceptada per part de 

la població i, a més, el naixement de la imatge publicitària va sorgir gràcies al creixement de la 

publicitat com un instrument per l’economia de l’època. Durant aquells anys també va néixer 

la fotografia propagandística (Eguizábal, s.d.). 

Durant aquella època hi havia dos tipus d’imatge publicitària, per una banda, la imatge 

informativa que reflectia la realitat, és a dir, la fotografia propagandística, la qual tenia un valor 

informatiu que pretenia beneficiar a polítics i pensaments ideològics. Per altra banda, es trobava 

la fotografia comercial, que era la utilitzada en la publicitat, on s’aplicava un valor estètic als 

productes de consum (Eguizábal, s.d.). 

Actualment, la imatge publicitària ha passat a ser una peça clau en el món de la publicitat, 

deixant, en segon lloc, el llenguatge i el discurs. Com comenta, Rodríguez (2008): 

De ahí que hoy en día nuestra mirada se dirija al giro icónico, pues el revolucionario giro 

lingüístico va perdiendo su fuerza y preeminencia en el mundo actual. Ahora, el acto de ver 

suplanta el acto de discurrir: se reconoce la visualidad como dominio cognitivo en oposición a 

la hegemonía de la verbalidad. (§4). 
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Arran de la gran importància de la imatge a la publicitat, aquesta, a més, de cuidar i preocupar-

se per la imatge externa del producte anunciat, també pretén crear una imatge interna en els 

consumidors de manera no verbal. Això és així, ja que el principal objectiu de la publicitat és 

vendre, per tant, el missatge i la imatge publicitària està perfectament estudiat per captar 

l’atenció del consumidor. El que pot semblar una simple imatge, en realitat amaga símbols que 

estan creats per captivar al consumidor (Rodríguez, 2008). 

Avui dia, la paraula acompanya la fotografia, quan en èpoques passades era la il·lustració la 

que acompanyava la paraula. La imatge té una gran capacitat d’agregació de la realitat que no 

té la paraula. A més, la fotografia s’adequa perfectament a la societat actual, i això vol dir, que 

s’adapta, com comentat, Eguizábal (s.d.): “a la velocidad, al cambio, a la preferencia por lo 

superficial frente a lo penetrante, por lo ligero frente a lo comprometido” (p. 85).  

La imatge publicitària del segle XXI es dirigeix directament al consumidor, analitzant les seves 

necessitats i els seus interessos i, utilitzant-los com l’eix principal del missatge per produir un 

desig al comprador fent creure que el producte anunciat omplirà la seva necessitat (Reyna, s.d.). 

 

2.1.2.La imatge publicitària a les xarxes socials 

Amb l’evolució tecnològica i, específicament amb la Web 2.0., les xarxes socials han jugat un 

paper molt important en la interacció social entre individus, ja sigui amb finalitats d’amistat, 

negoci o intercanvi d’informació. Aquestes xarxes han revolucionat la comunicació entre 

persones i, la publicitat, no ha estat aliena a aquest fenomen (Pérez, 2010).  

La publicitat a les xarxes socials és molt eficaç, ja que, com comenta, Pérez (2010), la inserció 

d’aquesta a les xarxes: “permite alcanzar a grupos de consumidores realmente interesados en 

los productos y servicios que las mismas promocionan” (p. 59). Això passa perquè les xarxes 

socials utilitzen un seguit d’eines que permeten segmentar la informació segons les seves 

preferències de l’usuari, mostrant-li d’aquesta manera aquells productes o perfils que s’adapten 

als seus gustos.  
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2.2.Marc contextual 

2.2.1.El ciclisme 

El ciclisme va ser un dels esports més rellevants de finals del segle XIX a València i Alameda. 

Però va ser a la ciutat de París l’any 1869 on es van disputar les primeres competicions de 

ciclisme. Tot i que la utilització de la bicicleta va arribar uns anys abans. El 1791 es va utilitzar 

per primera vegada al Palau Reial de París (Agulló i Agulló, s.d.). 

L’esport creava un valor econòmic i, a part dels ciclistes professionals, van començar a 

aparèixer els aficionats. Passats uns anys, la bicicleta, es va convertir també en un transport per 

aquells trajectes de poca durada, ja que com comenten Agulló i Agulló (s.d.) “el precio de los 

coches y de las motos solo estaba al alcance de aquellos que poseían un alto estatus económico” 

(p. 3). 

Van anar apareixent esdeveniments esportius dedicats al ciclisme, com el famós Tour de 

França. I l’afició pel ciclisme va anar augmentant de mica en mica. A finals del segle XX i a 

principis del segle XXI, el ciclisme es va convertir en un esport de masses. Actualment, és un 

dels esports amb un dels majors nombres de practicants (Agulló i Agulló, s.d.). 

Però no només s’utilitza la bicicleta com un instrument esportiu, com ja s’ha comentat 

anteriorment, l’ús de la bicicleta és molt habitual entre la població. Uns 9 milions d’espanyols 

usen la bicicleta setmanalment i més de 4 milions la fan servir per desplaçar-se per anar a 

estudiar o a treballar. Quasi el 90% de la població sap muntar en bicicleta (GESOP, 2019). 

Tot i la utilització de la bicicleta a la vida quotidiana el percentatge més elevat quant al seu ús, 

continua sent la de la seva aplicació en l’àmbit esportiu. Un 73,1% de la població espanyola fa 

ús de la bicicleta per fer esport (GESOP, 2019).   

Per aquesta raó, avui dia trobem molt tipus de bicicletes depenent del tipus de ciclisme que es 

vol practicar o pels camins que es vulguin recorre. Els dos tipus més coneguts són les bicicletes 

de muntanya o BTT, que són les utilitzades per anar per camins muntanyosos; o les bicicletes 

de carretera, que tal com el seu nom indica són les fabricades per recórrer les carreteres d’asfalt. 

Però, a part d’aquests dos tipus es poden trobar molts més. Actualment, hi ha les famoses 

bicicletes elèctriques, les quals tenen un petit motor que permet fer menys força al ciclista. 
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També es poden trobar, les bicicletes de descens, per aquells amants dels esports extrems. 

Aquestes estan fabricades per fer grans baixades a una alta velocitat. O també hi ha les BMX, 

normalment vistes en skateparks, ja que estan construïdes per fer piruetes. 

Finalment, s’han de comentar les bicicletes de gravel i ciclocross. Aquest tipus està en augment 

i cada vegada es realitzen més esdeveniments i competicions adaptades per aquest tipus de 

bicicleta.  

Les bicicletes de gravel són la combinació perfecta entre una bicicleta de carretera i una de 

muntanya. Estan fabricades per recórrer camins de tota mena, però s’utilitzen normalment per 

fer grans rutes per camins plans de terra. És una bicicleta perfecta per gaudir del paisatge mentre 

es fa exercici.  

 

2.2.2.Catalunya Gravel Tour 

La Catalunya Gravel Tour és una ruta autoguiada que és dur a terme amb bicicletes de gravel, 

és a dir, com s’ha comentat anteriorment, aquelles bicicletes que serveixen per recórrer camins 

plans de terra. Aquest esdeveniment té lloc al poble de Caldes de Montbui, situat a la comarca 

del Vallès Oriental.  

L’esdeveniment té el punt de sortida a la cafeteria Els Secrets, al Passeig del Remei núm. 9, de 

Caldes de Montbui. Des d’aquest punt els participants poden escanejar un codi QR on, per mitjà 

d’aquest, obtenen el track de les diferents rutes que ofereix la Catalunya Gravel Tour. 

Hi ha diferents rutes amb diverses distàncies, totes elles recorren les pistes forestals de Caldes 

de Montbui i els pobles del voltant. L’esdeveniment no és competitiu, és a dir, no hi ha un 

guanyador. L’objectiu de la Catalunya Gravel Tour és gaudir sol o acompanyat del territori a 

sobre de la bicicleta.  

Per poder formar part de l’esdeveniment és necessari tenir una edat mínima de 18 anys i 

completar la inscripció. Es recomana participar en grup per poder gaudir al màxim de 

l’experiència.  
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Finalment, la Catalunya Gravel Tour té l’objectiu de promocionar el poble de Caldes de 

Montbui, ja que arran de la sortida en bicicleta pels camins de territori del Vallès Oriental, es 

pugui descobrir un poble reconegut per les seves aigües termals, les ruïnes romanes, el seu 

centre turístic i ple d’ambient i, finalment, per la natura que l’envolta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Anàlisi de referents   

	
	

13 

3.Anàlisi de referents 

El projecte s’ha dividit en dos tipus de referents, els referents visuals de caràcter teòric, on 

s’analitzaran les tècniques i motivacions de fotògrafs clàssics i esportius, i els referents en 

esdeveniments esportius, dividits en esdeveniments d’àmbit nacional i internacional. 

 

3.1.Referents visuals 

Pel que fa als referents visuals s’ha analitzat, de manera teòrica, cinc fotògrafs clàssics: Jacques 

Henri Lartigue, Dorothea Lange, Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau i Richard Avedon; i 

tres fotògrafs esportius: Walter Iooss Jr, Elsa Garrison i Samo Vidic.  

Per cada un d’ells s’ha fet una recerca i una posterior anàlisi de les tècniques emprades en la 

seva obra i la motivació per realitzar-la.  

 

3.1.1.Fotògrafs clàssics 

Jacques Henri Lartigue, pintor i fotògraf francès del segle XX. Va néixer l’any 1894 i és 

mundialment conegut per l’efecte Lartigue. Des de ben jove, Jaques Henri Lartigue, va 

començar a realitzar fotografies espontànies de la vida quotidiana de principis del segle XX. La 

majoria de les seves fotografies eren en blanc i negre, tot i que també en feia en color 

(Castellanos, 1999). 

Amb 19 anys, Lartigue, va començar a estudiar pintura, i quan va tornar del servei militar va 

deixar de banda la fotografia per dedicar-se a la pintura i al cinema. Uns anys més tard, va 

tornar a fotografiar, però no va ser fins a la dècada dels 60 quan les seves fotografies van ser 

conegudes. La seva primera exposició fotogràfica va ser al Museu d’Art Modern de Nova York 

el 1963 (Castellanos, 1999).  
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Com comenta Koch (2009), Lartigue: “fotografía desde que tiene 6 años movido por la alegre 

obsesión de detener la fuga del tiempo y excitado por la idea de captar los instantes más 

huidizos” (p. 44). Jacques Henri va començar quan només era un nen, sense utilitzar cap tècnica, 

només la seva intuïció. 

 

Figura 1. Jaques Henri Lartigue. Noia saltant per la platja amb un gos. Font: Colorado, O. (2012). 

Lartigue, quan va començar a fotografiar, no tenia cap mena de formació, però, tot i això, 

gràcies a la seva motivació i talent va realitzar fotografies que avui dia es prenen com a referent. 

Tenia un gran interès pel món que l’envoltava i fotografiava tot allò que li cridava l’atenció: les 

dones, els cotxes, la velocitat o els jocs (The Museum of Modern Art, 1963). 

  

Figura 2. Jaques Henri Lartigue. Carrera de cotxes. Font: Colorado, O. (2012). 
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Jaques Henri, fotografiava tal com veia el món, amb una gran senzillesa. La seva motivació era 

observar i poder captar aquella imatge efímera. No tenia una ambició professional, ell només 

volia fotografiar la vida, com comenta The Museum of Modern Art (1963), amb una visió de: 

“fresh perceptions, poetically sensed and graphically fixed” (p. 3). 

 

Figura 3. Jaques Henri Lartigue. Dues noies repenjades en una barana. Font: Colorado, O. (2012). 

	

Dorothea Lange, és una famosa fotoperiodista documental nascuda l’any 1895 a Nova Jersey, 

Estats Units. Va estudiar fotografia a la ciutat de Nova York i va treballar en diferents estudis 

fotogràfics abans d’obrir el seu a San Francisco. A partir del 1932, Lange, va començar a 

fotografiar a gent del carrer, gent afectada per la Gran Depressió dels Estats Units (Koch, 2009). 

Durant aquesta època, en la dècada dels 30 i els 40, l’estil documental de Lange, com comenta 

Rubio (s.d.): “de una fuerza y profundidad arrolladoras, alcanza la madurez. Un estilo en el que 

sobresale su empatía con los personajes fotografiados y que ha hecho de ella una referencia 

fundamental en el ámbito de la fotografía documental” (p. 12). 
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Figura 4. Madre migrante, Nipomo, 1936. Una 

mare amb els seus tres fills. Font: Crespo, G. 

(2018). 

Figura 5. La cola del pan de White Angel, San 

Francisco, 1933. Senyors esperant per comprar 

pa. Font: Crespo, G. (2018). 

 

Quan Dorothea comença a retratar els obrers que eren víctimes de la mala situació que estava 

vivint els Estats Units en aquell moment, ella formava part de la FSA (Farm Security 

Administration), una associació per ajudar als agricultors que no estaven passant per una bona 

època. Però el 1939 va deixar la FSA, a causa de la publicació d’un llibre que va escriure 

juntament amb el seu marit Paul Taylor, on criticaven les posicions socials de l’associació 

(Castellanos, 1999). 

Pocs anys després de deixar la FSA, el 1941, obté la beca Guggenheim de fotografia i durant 

els anys 50 i 60 emprèn un viatge per Irlanda, Àsia i Egipte on realitza un seguit de reportatges 

fotogràfics. I el 1965, a l’edat de 70 anys, mort a causa d’una malaltia (Koch, 2009).  

La motivació principal de Dorothea Lange sempre ha sigut mostrar les conseqüències de la crisi 

que va patir la societat americana, capturant i mostrant la situació tal qual era. Lange, ha 

reivindicat i criticat les injustícies que vivia el poble nord-americà.  
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Figura 6. Hacía Los Ángeles, California, 1937. 

Dos viatgers en direcció a Los Angeles. Font: 

Crespo, G. (2018). 

Figura 7. Cerca de Eutah, Alabama, 1936. 

Senyores treballant al camp. Font: Crespo, G. 

(2018). 

 

Henri Cartier-Bresson, fotògraf francès nascut l’any 1908, és conegut com el pare del 

fotoperiodisme. Gràcies a la seva família va estar molt lligat al món de l’art, i no va ser fins a 

l’any 1931 que va començar a interessar-se per la fotografia. El 1933 va aconseguir la seva 

primera càmera Leica. Aquí va iniciar el seu recorregut com a fotògraf, captant el moment 

decisiu intentant realitzar fotografies de forma discreta perquè el subjecte no s’assabentés que 

estava sent fotografiat (Castellanos, 1999). 

El 1934 va començar a viatjar per tot el món realitzant fotografies, des de Mèxic, Estats Units, 

on també va començar a dedicar-se al cinema amb Paul Strand i posteriorment a França amb 

Jean Renoir. A Alemanya va ser presoner per fotografiar per l’exèrcit francès, però va 

aconseguir fugir. Seguidament, va tornar a Amèrica i va fundar, juntament amb altres artistes, 

l’Agència Magnum i va començar els seus viatges per la Xina, Indonèsia i l’Índia. El 1954 es 

va convertir en el primer fotògraf acceptat per l’URSS i va continuar viatjant i fotografiant per 

tot el món (Koch, 2009). 
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Figura 8. Baroda, India, 1948. Ciutadans de la 

ciutat de Baroda, a l’Índia. Font: Colorado, O. 

(2012). 

Figura 9. Trivandrum, India, 1966. Dos 

ciutadans de la ciutat de Trivandrum,  a l’Índia. 

Font: Colorado, O. (2012). 

 

Cartier-Bresson és recordat com el fotògraf del moment decisiu, com comenta Koch (2009), el 

fotògraf tenia una mirada que: 

Cambió la manera de observar la realidad y de pensar la fotografía. En su vida por inteligencia 

o por intuición, se encontró a menudo en el lugar y el momento justos para capturar el instante 

en el que cambia la historia: en la India a la muerte de Gandhi, en China durante el triunfo de 

Mao, en la Rusia de Kruschev. (p. 18).  

Però Cartier-Bresson no només és conegut per haver capturat múltiples moments històrics, sinó 

també per retratar al poble i a les classes obreres, és a dir, a la societat contemporània en general. 

Perquè quan el fotògraf francès fotografiava, com comenta Koch (2009), posava: “en el mismo 

punto de mira la mente, los ojos y el corazón” (p. 18). 
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Figura 10. Boston, 1947. Persones descansant a la gespa. Font: Colorado, O. (2012). 

Gràcies a Harry Crosby, Cartier-Bresson, va aconseguir la seva primera càmera i va rebre les 

seves primeres lliçons de fotografia. Però no va ser fins al 1931, quan va marxar cap a la Costa 

de Marfil, a Itàlia, que va començar la seva carrera com a fotògraf. Tota la seva carrera, com 

comenta G.M. (2020), ha estat acompanyada per una idea clau: “captar la esencia del momento 

que inmortalizaba” (§3). 

Per aquesta raó, el fotògraf, mai estava segur de si la imatge capturada era la que mostrava més 

bé la situació, ja que, com comenta Cartier-Bresson (1952): 

You find yourself compulsively shooting, because you cannot be sure in advance exactly how 

the situation, the scene, is going to unfold. You must stay with the scene, just in case the 

elements of the situation shoot off from the core again. (p. 3).  

El principal objectiu i motivació de Henri Cartier-Bresson era captar en les seves imatges els 

moments que fotografiava, tant en la seva etapa com a fotoperiodista com retratant persones i 

paisatges. Amb una edat més avançada va decidir dedicar-se a un gènere anomenat fotografia 

càndida, capturant la senzillesa de les persones i la vida quotidiana. Però en cap moment va 

perdre el seu estil, és a dir, capturar el moment decisiu (G.M., 2020).  
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Figura 11. Simone de Beauvoir, Paris, 1946. 

Senyora retratada a París. Font: Colorado, O. 

(2012). 

Figura 12. Jean-Paul Sartre, Paris, 1946. 

Senyor retratat a París. Font: Colorado, O. 

(2012). 

 

Henri Cartier-Bresson sempre ha sigut partidari que la tècnica més important és saber 

comunicar allò que veus, per aquesta raó, tot fotògraf té una tècnica personal per crear i capturar 

la seva pròpia visió. Tot i això, com comenta Cartier-Bresson (1952): “people think far too 

much about techniques and not enough about seeing” (p. 10). 

 

Robert Doisneau, fotògraf francès nascut l’any 1912. Va estudiar litografia, però després de la 

Segona Guerra Mundial va deixar de treballar com a litògraf per dedicar-se a la fotografia. Va 

començar fent fotografies d’objectes petits i uns anys més tard, el 1934, va treballar a la casa 

Renault com a fotògraf publicista. Gran part de la seva carrera se la va passar fotografiant com 

a fotògraf independent, tot i que també va fer fotografies per revistes com Life o Paris Vogue o 

per agències com Alliance o Rapho. Ha rebut diversos premis al llarg de la seva carrera, com el 

premi Kodak el 1956 o el premi Niépce el 1956, entre altres (Castellanos, 1999). 
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Doisneau, era contrari a les exigències de la premsa, ell buscava la simplicitat. Com comenta 

Koch (2009): “nunca hay grandes acontecimientos en sus fotos. Es la ciudad que pasa y se 

desliza, que simplemente fluye a través de plazas y calles” (p. 28). Ell mostrava la cara bona de 

la societat. Tot i retratar a una societat marginal, mostrava allò que a la gent li agrada veure.  

 

Figura 13. Le baiser de l’hôtel de ville, 1950. Dos joves besant-se a la plaça de l’ajuntament. Font: 

Colorado, O. (2013). 

 

La motivació de Doisneau a l’hora de fotografiar sempre ha sigut mostrar una realitat amable 

on els personatges fotografiats tenen els ulls plens de dignitat, és a dir, com explica Doisneau 

(1957): 

Lo que yo trataba de mostrar era un mundo en el que podría haberme sentido bien, en el que las 

personas habrían sido amables, donde habría encontrado la ternura que esperaba recibir. Mis 

fotos eran como una prueba de que ese mundo puede existir” (Citat per Koch, 2009, p. 28). 
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Figura 14. Baiser Blotto, 1950. Una parella dins 

d’un carro. Font: Colorado, O. (2013). 

Figura 15. Les écoliers de la rue Damesme, 

Paris, 1956. Un grup de nens sortint de l’escola. 

Font: Colorado, O. (2013). 

 

Richard Avedon, nascut a la ciutat de Nova York l’any 1923. És conegut com el fotògraf de 

moda més important de tots els temps. Va estudiar a la Universitat de Columbia i durant la 

Segona Guerra Mundial va treballar com a fotògraf a la Marina Mercant fent targetes 

d’identificació (Castellanos, 1999). 

Un cop acabada la Segona Guerra Mundial va començar a treballar com a fotògraf de moda per 

a revistes com Harpers’s Bazaar, Vogue, Graphis o US Camera Annual. A més, va executar el 

rol d’assessor, director i fotògraf publicitari.  

Avedon, va dominar el món de la moda des de la dècada dels quaranta i s’ha demostrat amb els 

múltiples gallardons i homenatges que ha rebut, com el de l’American Society of Magazine 

Photographersal, que el va nomenar com un dels deu millors fotògrafs del món o el d’Art 

Director’s Highest Achivement (Castellanos, 1999). 
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Figura 16. Nastassja Kinski, actress, Los Angeles, June 14, 1981. Model femenina envoltada per una 

serp. Font: The Richard Avedon Foundation. (s.d.). 

Però, Richard Avedon, no només va fotografiar i exposar fotografies de moda, com comenta 

Castellanos (1999) una de les seves exposicions més destacades va ser: “la que organizó en el 

Museo de Arte Amon Carter en 1985, sobre fotografías de gente trabajadora” (p. 26). 

La seva fotografia tenia una nova forma de veure tota mena de localitzacions, fos un parc, un 

casino o un club nocturn. Fotografiava a gent famosa mostrant els seus defectes i creant una 

caricatura d’ells mateixos (Castellanos, 1999). 

La motivació d’Avedon, era crear una reinvenció estilística constant pel que fa a la fotografia. 

Tot i això, la seva obra sempre ha mostrat una coherència i una força única que van superar la 

fotografia de moda que s’havia fet abans. Les seves fotografies, aparentment espontànies, 

estaven preparades de manera molt acurada abans de cada sessió (Ewing, s.d.). 
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Figura 17. Carmen (Homage to Munkacsi) Coat 

by Cardin, Place Francois-Premier, Paris, 

August, 1957. Model amb un paraigües pels 

carrers de París. Font: The Richard Avedon 

Foundation. (s.d.). 

Figura 18. Dovima with elephants, evening 

dress by Dior, Cirque d’Hiver, Paris, August 

1955. Model posant amb dos elefants. Font: The 

Richard Avedon Foundation. (s.d.). 

 

Als anys 60, va deixar una mica de banda les localitzacions a l’aire lliure i va traslladar-se a 

l’estudi a fotografiar en el seu famós fons blanc, il·luminat amb llum blanca i dura. Però tot i 

els canvis, Avedon, sempre ha sigut partícip en assumir riscos, gràcies a la seva gran inspiració, 

tècnica i idees. Sempre ha sabut captar la model en el moment precís (Hall-Duncan, s.d.). 
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Figura 19. Samuel Beckett, writer, Paris, France, April 13, 1979. Escriptor posant a l’estudi. Font: 

The Richard Avedon Foundation. (s.d.). 

 

Jacques Henri Lartigue, Dorothea Lange, Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau i Richard 

Avedon, són els cinc fotògrafs clàssics referents del present treball. Arran d’una àmplia cerca 

de fotògrafs, aquests han estat els escollits per ser referenciats per la història, la motivació i el 

que transmeten cada un d’ells.  

En primer lloc, Jaques Henri Lartigue, és un referent per l’espontaneïtat i la senzillesa de les 

seves fotografies. Sense fer servir pràcticament cap mena de tècnica, sap capturar els moments 

i la vida d’una manera fresca i humil. En segon lloc, Dorothea Lange, també és un referent per 

l’empatia que transmeten les seves imatges, juntament amb la crítica i la reivindicació social de 

la qual van acompanyades.  

En tercer lloc, Henri Cartier-Bresson, pare del fotoperiodisme, és un exemple a seguir per saber 

captar el moment decisiu, element clau que segueixen la majoria de les seves fotografies. En 

quart lloc, Robert Doisneau, és un fotògraf clàssic referent per voler i saber captar la part bona 

i bonica de la vida quotidiana, mostrant així els moments feliços del dia a dia de la gent del 

carrer. I, per últim, Richard Avedon, és un referent per la seva creativitat, la seva reinvenció 

artística i la seva espontaneïtat totalment estudiada.  
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3.1.2.Fotògrafs esportius 

Walter Iooss Jr., nascut a Texas l’any 1943, és un dels fotògrafs esportius més influents de 

tots els temps. Va créixer en una família amant de l’esport i, amb només 15 anys, el seu pare li 

va regalar la seva primera càmera i va començar a fotografiar partits de futbol. Al cap de dos 

anys, la revista Sports Illustrated, li va encarregar la seva primera feina. I pocs anys després, 

amb 20 anys, ja fotografiava per les portades de les revistes. Les seves fotografies han aparegut 

en més de 300 portades de Sports Illustrated (Walter Iooss Jr., s.d.). 

 

Figura 20. The Catch, Dwight Clark, 1981. El jugador Dwight Clark salta per rebre la pilota. Font: 

The Guardian. (2021). 

Durant la seva carrera com a fotògraf esportiu ha treballat i fotografiat a la majoria d’atletes 

professionals més coneguts del món. Com comenta Gilbert (2021), Walter Iooss Jr.: “went on 

to capture award-winning images of the sporting world’s biggest names, including Muhammad 

Ali, Michael Jordan, Tiger Woods and Kobe Bryant” (§1). 

Iooss, ha fotografiat 52 edicions de la Super Bowl; ha creat un assaig fotogràfic amb Michael 

Jordan, que va ser el més venut del New York Times; ha fotografiat campanyes per marques 

com Nike, Adidas o Coca-Cola; ha publicat un llibre sobre els mesos que va estar fotografiat a 

atletes nord-americans mentre es preparaven per als Jocs Olímpics del 1984 a la ciutat de Los 

Angeles i, per últim, moltes de les seves imatges han estat exposades en diverses galeries 

(Walter Iooss Jr., s.d.). 
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Tot i les seus múltiples treballs i imatges, la seva fotografia més coneguda és del jugador de 

bàsquet Michael Jordan colpejant la pilota a Chicago l’any 1988. Per dur a terme aquesta 

fotografia va estar 12 mesos planificant-la (Christie’s, 2020). 

 

Figura 21. ‘The Slam Dunk’ Michael Jordan, Chicago, IL 1988. El jugador Michael Jordan salta per 

encastar la pilota. Font: The Guardian. (2021). 

Walter Iooss Jr., és un referent en el món de la fotografia esportiva i, el seu treball, ha modificat 

la imatge del que ha de ser una bona fotografia esportiva. Les seves imatges serveixen de 

referència per l’ús que fa de la llum, l’ombra, el color i la composició. Però, tot i la seva gran 

tècnica, les seves impecables fotografies sorgeixen arran de la relació que manté amb els atletes 

que fotografia (Walter Iooss Jr., s.d.). 

Per obtenir una bona relació amb els esportistes, com comenta el mateix Iooss (s.d.), ell va 

aprendre que: “Athletes are used to coaches. I learnt there is a certain way to speak to an athlete 

and you start to get this connection” (Citat per Christie’s, 2020, §15). I gràcies a la connexió 

entre el fotògraf i l’esportista les fotografies obtenen el resultat desitjat. 
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Figura 22. Tony Scott & Garry Templeton, 1979. Dos jugadors de beisbol asseguts a la banqueta. 

Font: The Guardian. (2021). 

	

Elsa Garrison, nascuda a l’estat de Minnesota, als Estats Units, és la primera dona fotògrafa 

del personal de Getty Images. La seva carrera com a fotògrafa va començar a l’institut, fent 

fotografies esportives pel diari local. Va continuar fotografiant durant la seva etapa 

universitària, mentre treballava pel departament d’atletisme de la universitat, pel diari de la 

ciutat i a l’Associated Press. Uns anys més tard, va començar a treballar a l’agència de 

fotografia esportiva Allsport, a més, de seguir com a fotògrafa autònoma per Getty Images on 

documentava la història de l’esport i orientava a dones i fotògrafs amb poc reconeixement (Elsa, 

s.d.). 

Garrison, és un referent en la fotografia esportiva per saber capturar el moment decisiu, a més 

d’aportar una visió femenina als esdeveniments esportius arreu del món. Ha fotografiat als Jocs 

Olímpics, a la Super Bowl, a les finals de l’NBA, al US Open i a la Copa del Món de la FIFA, 

entre d’altres (Elsa, s.d.).  
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Figura 23. Elsa Garrison. Dues jugadores de futbol lluitant per una pilota. Font: Elsa. (s.d.). 

La fotògrafa esportiva, Elsa Garrison, és coneguda per la seva creativitat, compassió i 

confiança. La seva gran motivació és capturar la bellesa i l’emoció de la competició esportiva 

per poder compartir les seves fotografies amb el món (Elsa, 2021). 

 

Figura 24. Elsa Garrison. Dues jugadores d’esgrima emocionades. Font: Elsa. (s.d.). 
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Samo Vidic, és un fotògraf esportiu nascut a la ciutat de Bled, Eslovènia. Va començar la seva 

carrera fotogràfica amb 17 anys, fascinat per tot el que li podia oferir el món de la fotografia. 

Uns anys més tard, gràcies a la ràpida adquisició de coneixements, amb 23 anys va començar a 

treballar com a fotògraf professional (Samo Vidic, s.d.). 

 

Figura 25. Samo Vidic. Pilot de moto. Font: Samo Vidic. (s.d.). 

Vidic, treballa com a fotògraf esportiu per la marca Red Bull; és membre de l’equip de Limex 

images i col·labora amb Getty Images en diversos esdeveniments esportius. A més, fa 

campanyes publicitàries per empreses líders del sector esportiu. És ambaixador de Canon i F-

Stop Global Icon i les seves fotografies han aparegut en múltiples revistes prestigioses, com 

Outside o l’Equipe (Samo Vidic, s.d.). 

 

Figura 26. Samo Vidic. Ciclista patrocinat per la marca Red Bull. Font: Samo Vidic. (s.d.). 
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El fotògraf esportiu, Samo Vidic, sempre havia somiat en arribar a fer fotografia esportiva de 

manera professional, per això, tal com comenta el mateix Vidic (s.d.): “como soy fotógrafo 

autodidacta, aprender las mejores técnicas para cada deporte resultó complicado, pero al mismo 

tiempo lo disfruté mucho. Trabajé muy duro, y habría hecho cualquier cosa por llegar a ser 

fotógrafo deportivo” (Citat per Clark, s.d., §4). 

Vidic es caracteritza per les seves fotografies dinàmiques, impactats i creatives. El seu principal 

objectiu és capturar i mostrar a través de les seves imatges la personalitat, les habilitats i la 

determinació dels esportistes (Clark, s.d.). 

 

Figura 27. Samo Vidic. Esquiadores a dalt de la muntanya. Font: Samo Vidic. (s.d.). 

Walter Ioos Jr., Elsa Garrison i Samo Vidic, són els tres fotògrafs esportius referents per la seva 

qualitat, la seva trajectòria i finalment, pel que capten i transmeten les seves fotografies. Ioos, 

és una icona a seguir, per la manera que té de captar els moments importants d’un partit, una 

jugada o simplement una acció de l’esportista. A més, s’ha de destacar per la interacció i relació 

que té amb els grans atletes per, d’aquesta manera, entendre’ls i saber quin és el moment precís 

per capturar la millor fotografia. 

Pel que fa a Elsa Garrison, s’ha d’agafar com a referència pel fet de mostrar i transmetre una 

visió femenina al món de la fotografia esportiva i per saber captar l’emoció dels esdeveniments. 

Finalment, Samo Vidic, és un referent per la seva capacitat d’utilitzar múltiples tècniques en 

esports molt diversos i per la seva fotografia d’esports extrems. 
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3.2.Referents d’esdeveniments esportius 

Pel que fa als referents en esdeveniments esportius s’han analitzat vuit esdeveniments en total. 

Aquests s’han dividit en dos tipus: esdeveniments d’àmbit nacional i d’àmbit internacional. Per 

l’anàlisi del primer tipus s’han seguit els següents criteris de selecció: esdeveniments de gravel 

d’àmbit nacional i participants professionals i amateurs. 

El primer esdeveniment és La Garba. Aquest esdeveniment proposa un seguit de rutes en 

bicicleta, tant de gravel com de BTT, que et permeten descobrir les Terres de l’Ebre. Hi ha tres 

rutes amb distàncies diferents, però totes amb inici i arriba al Delta de l’Ebre. Per seguir el 

recorregut és necessari portar un GPS i la ruta la proporciona l’organització de l’esdeveniment. 

Fitxa tècnica 

Nom  La Garba  

Localització Terres de l’Ebre  

Durada 1 dia de durada  

Popularitat  Seguidors a les XXSS 2.228 seguidors a Instagram 

Participants 358 (edició 2022) 

Informació XXSS 

YouTube Sí (La Garba) 

Instagram Sí (@lagarba_gravelandbtt) 

Twitter Sí (@lagarba_btt) 

TikTok No 

Contingut audiovisual 

Fotografia  Tipus  - Generals 
- Detalls 
- Paisatges 

Motivació Plasmar en fotografies tot l’esdeveniment esportiu, des de la 
sortida fins a l’arribada i diferenciant les tres rutes que 
s’ofereixen. 

Vídeo  Format   Vídeo de promoció i espot de l’edició. 

Motivació  Promocionar l’esdeveniment per futures edicions i mostrar 
als espectadors i participants les edicions dutes a terme. 

 

Taula 1. Taula La Garba. Font: Elaboració pròpia. (2022). 
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DEIADAR Gravel és el segon esdeveniment a comentar. És el primer esdeveniment de gravel 

al País Basc i, en concret, a la província de Biscaia. El projecte es va crear l’any 2019 i es tracta 

d’una prova no competitiva cent per cent gravel que té dos dies de durada. La prova consisteix 

a realitzar el recorregut que proposa l’organització amb el temps que cada participant consideri 

per poder gaudir de l’esdeveniment. Amb la inscripció, l’organització de la DEIADAR 

proporciona el track de la prova, els punts d’avituallament i l’allotjament. L’objectiu de 

l’esdeveniment és gaudir dels paisatges i els camins de la província basca de Biscaia. 

Fitxa tècnica 

Nom  DEIADAR Gravel 

Localització Biscaia, País Basc  

Durada 2 dies de durada  

Popularitat  Seguidors a les XXSS 2.443 seguidors a Instagram 

Participants 50 (edició 2019) 

Informació XXSS 

YouTube Sí (DEIADAR Gravel) 

Instagram Sí (@deiadar.gravel) 

Twitter No 

TikTok No 

Contingut audiovisual 

Vídeo  Format   Vídeos promocionals. 

Motivació  Promocionar l’esdeveniment per futures edicions i mostrar 
als espectadors i participants les edicions dutes a terme. 

 

Taula 2. Taula DEIADAR Gravel. Font: Elaboració pròpia. (2022). 

	

El tercer esdeveniment és la Catalunya Trail. Es tracta d’una ruta amb bicicletes de gravel que 

té la seu de la sortida i l’arriba a la ciutat de Girona. L’esdeveniment et permet visitar i observar 

una infinitat de paisatges del territori català a sobre de la bicicleta. A més, tots els participats, 

porten un geolocalitzador per saber en tot moment on estan i des d’on ells poden veure a quina 

distància es troben els altres participants. La Catalunya Trial ofereix tres rutes que es 

diferencien per la seva distància: la Challenge (230km), la Epic (400km) i la Titan (655km). 
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Fitxa tècnica 

Nom  Catalunya Trail 

Localització Girona  

Durada 5 dies de durada  

Popularitat  Seguidors a les XXSS 2.553 seguidors a Instagram 

Participants 49 inscripcions per modalitat 

Informació XXSS 

YouTube No 

Instagram Sí (@catalunyatrail) 

Twitter No 

TikTok No 

Contingut audiovisual 

Fotografia  Tipus  - Generals 
- Detalls 
- Paisatges 

Motivació Plasmar en fotografies tot l’esdeveniment esportiu, des de la 
sortida fins a l’arribada. 

 

Taula 3. Taula Catalunya Trail. Font: Elaboració pròpia. (2022). 

	

La CANYON Pirinexus Challenge és el quart esdeveniment. Aquest esdeveniment proposa un 

repte personal on l’objectiu és recórrer 340km sense parar durant un dia. Els participants tenen 

fins a les dotze de la nit per finalitzar el recorregut, on la sortida i l’arribada tenen seu a Girona. 

Les bicicletes més adequades per dur a terme aquesta prova són les de gravel i les de ciclocross.  

La prova s’endinsa a les comarques gironines seguint el riu Ter fins a arribar a la presa de 

Colomers. Seguidament, els participants pugen les muntanyes de les Gavarres des d’on es pot 

gaudir de les vistes de l’Empordà. El repte acaba a la ciutat de Girona, com s’ha comentat 

anteriorment.  
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Fitxa tècnica 

Nom  CANYON Pirinexus Challenge 

Localització Girona  

Durada 1 dia de durada  

Popularitat  Seguidors a les XXSS 1.658 seguidors a Instagram 

Participants 96 (edició 2019) 

Informació XXSS 

YouTube No 

Instagram Sí (@thepirinexuschallenge) 

Twitter No 

TikTok No 

Contingut audiovisual 

Fotografia  Tipus  - Generals 
- Detalls 
- Paisatges 

Motivació Plasmar en fotografies tot l’esdeveniment esportiu, des de la 
sortida fins a l’arribada. 

Vídeo  Format   Teaser, reportatge i vídeo resum.  

Motivació  Promocionar l’esdeveniment per futures edicions i mostrar 
als espectadors i participants les edicions dutes a terme. 

 

Taula 4. Taula CANYON Pirinexus Challenge. Font: Elaboració pròpia. (2022). 

	

L’últim esdeveniment d’àmbit nacional és la IRON GRAVEL. Aquest cinquè esdeveniment és 

dur a terme a la província d’Alacant, València. La prova ofereix tres rutes amb diferents 

distàncies, una de 180km, una de 110km i una última de 55km. Les tres opcions permeten 

gaudir dels camins i els paisatges valencians.  

És una prova no competitiva, és a dir, no hi ha un guanyador, tot i això, hi ha uns horaris que 

els participants han de respectar si volen tenir accés a punts tècnics i d’avituallament. I, la prova, 

no està senyalitzada, per tant, els ciclistes han de disposar del track que ofereix l’organització 

per seguir la ruta i estar geolocalitzats en tot moment. 
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Fitxa tècnica 

Nom  IRON GRAVEL  

Localització Alacant  

Durada 1 dia de durada  

Popularitat  Seguidors a les XXSS 2.653 seguidors a Instagram 

Participants 350 inscripcions entre les tres modalitats  

Informació XXSS 

YouTube Sí (irongravel) 

Instagram Sí (@iron_gravel_alicante) 

Twitter No 

TikTok No 

Contingut audiovisual 

Fotografia  Tipus  - Generals 
- Detalls 
- Paisatges 

Motivació Plasmar en fotografies tot l’esdeveniment esportiu, des de la 
sortida fins a l’arribada i diferenciant les tres rutes que 
s’ofereixen. 

Vídeo  Format   Espot de l’edició. 

Motivació  Promocionar l’esdeveniment per futures edicions i mostrar 
als espectadors i participants les edicions dutes a terme. 

 

Taula 5. Taula IRON GRAVEL. Font: Elaboració pròpia. (2022). 

	

La Garba, la DEIADAR Gravel, la Catalunya Trail, la CANYON Pirinexus Challenge i la IRON 

GRAVEL són els cinc esdeveniments esportius d’àmbit nacional referents, per una banda, per 

ser esdeveniments creats per realitzar-los amb bicicletes de gravel; perquè tots es duen a terme 

al territori espanyol i, perquè hi pot participar tothom, és a dir, ciclistes professionals i amateurs.  

Per altra banda, s’agafen com a referència perquè tots cinc tenen un format semblant a 

l’esdeveniment del present treball. Aquests esdeveniments no són competitius, és a dir, no és 

una carrera, sinó que es tracta de diferents rutes per poder gaudir del paisatge i dels diferents 

territoris. A més, tots han de portar un track, el qual ofereix l’organització i, per últim, perquè 

molts d’ells ofereixen diferents rutes amb diverses distàncies.  
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Per altra banda, dels esdeveniments d’àmbit internacional s’han seleccionat tres mundialment 

coneguts. Per la tria d’aquests també s’han seguit uns criteris de selecció: que siguin d’àmbit 

internacional, amb una gran popularitat, relacionats amb el món del ciclisme i que els 

participants siguin professionals. 

El primer esdeveniment d’àmbit internacional és Le Tour de France. És un esdeveniment 

esportiu amb una gran rellevància mundial i el més important dins del món del ciclisme. La 

competició és dur a terme pel territori francès durant tres setmanes del mes de juliol. 

L’esdeveniment es divideix per etapes i els participats estan agrupats en 22 o 23 equips 

depenent de l’edició.  

Fitxa tècnica 

Nom  Le Tour de France  

Localització França 

Durada 24 dies de durada  

Popularitat  Seguidors a les XXSS 1,6M de seguidors a Instagram 

Participants 228 (edició 2021) 

Informació XXSS 

YouTube Sí (Tour de France) 

Instagram Sí (@letourdefrance) 

Twitter Sí (@LeTour) 

TikTok Sí (@letourdefrance) 

Contingut audiovisual 

Fotografia  Tipus - Generals 
- Detalls 
- Paisatges 

Motivació Plasmar en fotografies tot l’esdeveniment esportiu, mostrant 
en tot moment en quin punt es troben els participants, tant 
anímicament com geogràficament. 

Vídeo  Format   Vídeo de promoció, vídeo de l’edició i vídeo resum per 
etapes. 

Motivació  Mostrar als espectadors tota la informació de l’esdeveniment 
en format audiovisual perquè el puguin seguir i crear més 
expectació per la següent edició. 

 

Taula 6. Taula Le Tour de France. Font: Elaboració pròpia. (2022). 

	



  La imatge publicitària d’un esdeveniment esportiu 38 

El Giro d’Italia és el segon esdeveniment d’àmbit internacional. Es tracta d’una de les carreres 

de ciclisme més importants del món. La competició transcorre a Itàlia, però el recorregut pel 

territori canvia cada any. L’esdeveniment, que és dur a terme el mes de maig, es divideix per 

etapes i els participats estan agrupats per equips. El Giro d’Italia va ser la segona competició 

dins el món del ciclisme en aparèixer.  

Fitxa tècnica 

Nom  Giro d’Italia   

Localització Itàlia 

Durada 24 dies de durada  

Popularitat  Seguidors a les XXSS 1M de seguidors a Instagram 

Participants 218 (edició 2022) 

Informació XXSS 

YouTube Sí (Giro d’Italia) 

Instagram Sí (@giroditalia) 

Twitter Sí (@giroditalia) 

TikTok Sí (@giroditalia) 

Contingut audiovisual 

Fotografia  Tipus - Generals 
- Detalls 
- Paisatges 

Motivació Plasmar en fotografies tot l’esdeveniment esportiu, mostrant 
en tot moment les emocions dels participants. 

Vídeo  Format   Vídeo de promoció, vídeo de l’edició i vídeo resum per 
etapes. 

Motivació  Mostrar als espectadors tota la informació de l’esdeveniment 
en format audiovisual perquè el puguin seguir i crear més 
expectació per la següent edició. 

 

Taula 7. Taula Giro d’Italia. Font: Elaboració pròpia. (2022). 
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L’últim esdeveniment d’àmbit internacional i la tercera carrera de ciclisme més important del 

món és La Vuelta. Aquest esdeveniment té lloc al territori espanyol i està compost per unes 

vint etapes on els participants competeixen per equips. Es duu a terme entre els mesos de 

setembre i agost i, l’etapa final, acaba a la ciutat de Madrid.   

Fitxa tècnica 

Nom  La Vuelta   

Localització Espanya 

Durada 24 dies de durada  

Popularitat  Seguidors a les XXSS 360K seguidors a Instagram 

Participants 142 (edició 2021) 

Informació XXSS 

YouTube Sí (La Vuelta) 

Instagram Sí (@lavuelta) 

Twitter Sí (@lavuelta) 

TikTok Sí (@lavuelta) 

Contingut audiovisual 

Fotografia  Tipus - Generals 
- Detalls 
- Paisatges 

Motivació Plasmar en fotografies tot l’esdeveniment esportiu, mostrant 
en tot moment les emocions dels participants. 

Vídeo  Format   Vídeo de promoció, vídeo de l’edició i vídeo resum per 
partits. 

Motivació  Mostrar als espectadors tota la informació de l’esdeveniment 
en format audiovisual perquè el puguin seguir i crear més 
expectació per la següent edició. 

 

Taula 8. Taula La Vuelta. Font: Elaboració pròpia. (2022). 
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Le Tour de France, el Giro d’Italia i La Vuelta, són tres referents d’esdeveniments d’àmbit 

internacional, en primer lloc, per formar part del món del ciclisme; en segon lloc, per ser 

esdeveniments mundialment coneguts i, en tercer lloc, per estar dedicats a ciclistes 

professionals. 

Són les tres carreres ciclistes més importants de tot el món. Les tres tenen una durada de 24 

dies, és a dir, tres setmanes, on, durant aquests dies, es realitzen etapes pels diferents territoris 

del país on és dur a terme l’esdeveniment, en aquest cas, a França, Itàlia i Espanya. L’etapa 

final de les tres competicions té lloc a les ciutats més rellevants de cada país, a París, Milà i 

Madrid, respectivament. Les tres competicions es porten a cap per equips, tot i això, són carreres 

individuals on hi ha un únic guanyador.  

S’agafen com a referència, per analitzar les diferències entre un esdeveniment mundialment 

conegut i creat per ciclistes professionals, amb un esdeveniment de petit format, com són els 

analitzats en el punt anterior, esdeveniments d’àmbit nacional. A més, d’examinar el tipus de 

format, s’ha tingut en compte la creació de contingut audiovisual. 

El contingut creat en els esdeveniments d’àmbit nacional, s’observa que s’ha generat per 

promocionar l’esdeveniment i mostrar les edicions dutes a terme; en canvi, els esdeveniments 

d’àmbit internacional utilitzen el contingut audiovisual perquè els espectadors puguin seguir 

constantment l’esdeveniment i per poder exposar tota la informació sobre les edicions passades 

i les futures que és duran a terme.  

 

 

 

 

 



4.Definició dels objectius i l’abast   

	
	

41 

4.Definició dels objectius i l’abast 

4.1.Objectius  

4.1.1.Objectius principals 

L’objectiu del treball és dissenyar el contingut audiovisual per una campanya publicitària d’un 

esdeveniment esportiu. 

 

4.1.2.Objectius secundaris 

Pel que fa als objectius secundaris, trobem els següents: 

- Renovar la imatge de l’esdeveniment esportiu. 

- Potenciar l’atracció de l’esdeveniment esportiu a les xarxes socials. 

- Promoure el municipi de Caldes de Montbui com una destinació turística esportiva amb 

el suport institucional de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.  

 

4.2.Abast 

Dissenyar el contingut audiovisual de la publicitat a xarxes socials de l’esdeveniment esportiu 

Catalunya Gravel Tour. Això implica generar contingut en format fotogràfic i videogràfic i la 

seva posterior edició. 
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5.Metodologia i flux de treball 

El desenvolupament del projecte s’ha dividit en tres fases: la preproducció, la producció i la 

postproducció. Per poder dur a terme aquestes tres fases i, per tant, l’execució del projecte 

s’utilitzarà un programari i uns aparells específics. Finalment, s’ha realitzat un cronograma per 

organitzar i desenvolupar totes les tasques, tant pel que fa a la part aplicada del projecte com 

per la realització de la memòria escrita. 

 

5.1.Planificació  

5.1.1.Preproducció 	

La primera fase pel desenvolupament del projecte és la preproducció. Aquesta comença amb la 

idea original del projecte, segueix amb l’elaboració del guió i acaba amb el pla de rodatge. És 

l’etapa més llarga i important de la realització d’un projecte audiovisual, ja que és la base per 

dur a terme les dues fases següents, la producció i la postproducció (Jaunarena, s.d.). 

En el projecte, la podem definir, com la fase de planificació i organització. En aquesta etapa, a 

més d’assentar les bases del producte final i escollir l’equip humà i material que es necessitarà, 

es realitza un cronograma per organitzar i detallar totes les tasques que s’han de dur a terme. A 

més, es fa una recerca prèvia de referents per buscar inspiració i idear una proposta.  

 

5.1.2.Producció 	

Un cop s’ha fet la planificació, es dona pas a la segona fase, la producció. Aquesta fase és 

l’encarregada de generar el contingut audiovisual (Soto, 2015). Per tant, un cop organitzades 

totes les tasques es comença a produir el contingut.  

En la fase de producció d’aquest projecte és dur a terme la realització fotogràfica i videogràfica 

de l’esdeveniment esportiu, amb l’objectiu d’utilitzar-lo posteriorment per un fi publicitari. 
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5.1.3.Postproducció 

L’última fase és la postproducció. Tal com comenta Bourriaud (s.d.), la postproducció “designa 

el conjunto de procesos efectuados sobre un material grabado: el montaje, la inclusión de otras 

fuentes visuales o sonoras, el subtitulado, las voces en off, los efectos especiales” (§1). És a dir, 

ens referim a l’edició de tot el material enregistrat o fotografiat.  

En la postproducció del projecte, com ja s’ha esmentat, es duu a terme l’edició del material 

capturat amb l’objectiu d’entregar-lo al client perquè pugui promocionar l’esdeveniment 

esportiu. 

	

5.2.Aspectes tècnics 

Per al disseny del contingut fotogràfic i videogràfic es necessiten un seguit d’eines 

metodològiques. Dividim el següent apartat en eines referents al programari i els aparells. Totes 

elles són imprescindibles per obtenir el producte final. 

 

5.2.1.Aparells  

Per la realització del contingut fotogràfic i videogràfic s’utilitzaran els aparells mencionats a 

continuació: 

1. Càmera digital reflex, la Canon EOS 70D. 

2. Objectiu Canon EF 50mm f/1.8. 

3. Objectiu Canon EF 18-135mm f/3.5-5.6.  

4. Drone DJI Mavic mini 2. 

5. Ordinador portàtil: MacBook Pro de 13 polzades de 256GB. 
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5.2.2.Programari 

Pel que fa al programari que es farà servir per a la posterior edició del contingut audiovisual, 

s’utilitzarà un seguit de programes d’Abobe. Es farà ús de: 

- Photoshop, per l’edició i el disseny de les imatges. 

- Lightroom, per l’edició de les fotografies. 

- Premiere Pro, per l’edició del contingut audiovisual. 

Es farà ús dels programes d’edició que proporciona Adobe, ja que, a més de ser els estudiats i 

practicats durant tota la carrera, cada un en la seva corresponent assignatura, proporcionen totes 

les eines necessàries per realitzar una bona edició del contingut audiovisual. Tot i poder utilitzar 

altres programes, com podria ser Final Cut Pro per l’edició del contingut audiovisual, s’ha triat 

Premiere Pro i la resta de programes d’Adobe per la seva professionalitat i la seva adaptació 

tant en Mac com en Windows. 

A més, es farà ús de DaVinci Resolve per la correcció de color del spot final. És el programa 

escollit perquè és el que s’ha fet servir a l’assignatura de Postproducció de vídeo i conté totes 

les eines necessàries per aconseguir la correcció de color desitjat. 

 

5.3.Cronograma 

Per tal d’organitzar el projecte és necessari elaborar cronograma per veure de manera visual 

totes les tasques que s’han de fer i les dates d’inici i final de la seva realització. 

El treball es divideix en tres fases: la preproducció, la producció i la postproducció. A més, de 

la realització de la memòria escrita que es fa de manera simultània amb la part pràctica del 

treball.  

A continuació es mostra el cronograma amb l’ordre i les dates de cada tasca: 
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Taula 9. Cronograma. Font: Elaboració pròpia. (2022). 

Com es pot observar a la taula 9, el projecte té inici el mes d’octubre amb la preparació de 

l’avantprojecte, on es fa un primer tast del qual serà el treball de fi de grau. Aquesta tasca 

s’entrega el mes de gener. Seguidament, es comença amb les fases del treball que portaran al 

resultat desitjat. 

El mes de gener comença la primera fase: la preproducció. Aquesta acaba a mitjans del mes de 

maig. Dins d’aquesta primera fase és dur a terme, la recerca de referents, la planificació i el 

guió pel dia d’enregistrament.  

Un cop acaba la preproducció, es dona pas a la segona fase: la producció. Aquesta fase té lloc 

durant el mes de maig i consisteix en la realització del material fotogràfic i el material 

videogràfic.  

Finalment, a finals del mes de maig i principis del mes de juny comença la tercera i última fase 

del projecte: la postproducció. En aquesta última fase s’edita el contingut fotogràfic i 

videogràfic enregistrat en la fase de producció i s’entrega la memòria escrita, realitzada durant 

els mesos d’octubre a juny i, el material audiovisual editat.  
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6.Anàlisi i resultats  

A continuació, es presenta un resum detallat de la feina realitzada i el resultat obtingut en cada 

una de les fases d’aquest projecte: la preproducció, la producció i la postproducció.  

En la primera fase, la preproducció, a més d’organitzar a partir d’un cronograma totes les 

tasques dutes a terme i buscar i gestionar l’equip humà i material necessari per poder fer el 

treball, s’ha fet una recerca de referents amb l’objectiu d’idear una proposta pròpia i original. 

La finalitat ha sigut crear un contingut audiovisual atractiu per la gent aficionada al món del 

ciclisme. 

S’ha volgut captar l’espontaneïtat i la senzillesa de Jaques Henri Lartigue; també, la part bonica 

del ciclisme, com retratava Robert Doisneau de la vida quotidiana i, per últim, el moment 

decisiu com retratava el famós Henri Cartier-Bresson. Però, per altra banda, pel que fa als 

fotògrafs esportius, també s’ha intentat mostrar les emocions de l’esportista, com la fotògrafa 

Elsa Garrison i, captar un moviment precís com Walter Ioos Jr. 

Arran d’aquests referents s’ha ideat una proposta, creant un petit guió i buscant un seguit de 

localitzacions, en aquest cas la cafeteria Els Secrets i la Torre Marimon, totes dues situades al 

poble de Caldes de Montbui, per poder-la dur a terme. Un cop ideada la proposta comença la 

segona fase del projecte, la producció. 

En aquesta fase, s’ha realitzat tot el contingut fotogràfic i videogràfic del treball. En primer lloc, 

a la primera localització, a la cafeteria Els Secrets, s’ha gravat i fotografiat l’arribada dels 

ciclistes al punt de sortida de l’esdeveniment. Des d’allà els participants poden prendre alguna 

cosa abans de començar la ruta escollida. En segon lloc, a la segona localització, la Torre 

Marimon, s’ha dut a terme la segona part de la gravació, on els ciclistes fan una part d’una de 

les rutes proposades per l’organització de l’esdeveniment, on poden gaudir de paisatges i 

camins plans per circular amb les bicicletes de gravel. 

Per la realització del contingut, tant fotogràfic com videogràfic, s’ha utilitzat la càmera digital 

reflex Canon EOS 70D, combinant els objectius Canon EF 50mm f/1.8 i Canon EF 18-135mm 

f/3.5-5.6, depenent del pla que s’ha volgut captar. El primer objectiu per la realització de plans 

detalls i el segon per plans més generals. 
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A més, s’ha disposat del Drone DJI Mavic mini 2, per les imatges aèries o més allunyades dels 

ciclistes. Gràcies a la combinació de plans s’ha pogut obtenir un contingut molt més variat, cosa 

que ha fet que es pugui apreciar molt més de què es tracta l’esdeveniment i com són els camins 

que s’ofereixen en les diferents rutes. 

Per dur a terme aquesta fase, a més dels referents de fotògrafs clàssics i esportius, també s’ha 

tingut en compte el contingut audiovisual dels referents en esdeveniments esportius. Dels 

esdeveniments d’àmbit nacional s’ha volgut agafar el fet de crear un espot per promocionar 

l’esdeveniment en si, no tant perquè els espectadors puguin seguir-lo, com en el cas dels 

esdeveniments d’àmbit internacional. Però, per altra banda, pel que fa al contingut fotogràfic, 

l’objectiu ha sigut captar els diferents moments de l’esdeveniment i les emocions dels 

participants generant plans detalls, generals i del paisatge, com es mostra en les imatges dels 

esdeveniments d’àmbit internacional. 

L’última fase és la postproducció. En aquest darrer punt s’ha editat tot el contingut, tant el 

fotogràfic com el videogràfic. Per l’edició de les fotografies s’han utilitzat dos programes 

d’Adobe: el Photoshop i el Lightroom. El primer programa s’ha fet servir per l’edició d’alguna 

imperfecció en la fotografia, però el programa més usat ha sigut el Lightroom. Amb aquest s’ha 

fet el retoc de color. S’ha fet servir un preset específic en totes les fotografies perquè quedin 

unificades. Arran d’aquest preset s’ha editat la llum, el contrast o la temperatura d’algunes 

fotografies perquè totes segueixin un mateix estil. 

Un cop editades les imatges, s’ha passat a l’edició del contingut videogràfic per realitzar l’espot 

de l’esdeveniment. Per dur a terme aquesta edició s’ha utilitzat el programa Premiere Pro. S’ha 

intentat que, amb una duració reduïda, es pugui visualitzar de què es tracta l’esdeveniment 

esportiu de la Catalunya Gravel Tour. Amb el Premiere Pro, també s’han estabilitzat una sèrie 

de plans. Finalment, pel que fa al retoc de color, s’ha fet servir el programa DaVinci Resolve, 

amb l’objectiu que tot l’espot segueixi un mateix estil de color.  

A continuació es mostren alguns fotogrames de l’espot final del projecte, on es poden observar 

les dues localitzacions mencionades anteriorment, la cafeteria Els Secrets i la Torre Marimon. 
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Figura 28. Fotograma 1. Font: Elaboració 
pròpia. (2022). 

Figura 29. Fotograma 2. Font: Elaboració 
pròpia. (2022). 

 

  

Figura 30. Fotograma 3. Font: Elaboració 
pròpia. (2022). 

Figura 31. Fotograma 4. Font: Elaboració 
pròpia. (2022). 

 

  

Figura 32. Fotograma 5. Font: Elaboració 
pròpia. (2022). 

Figura 33. Fotograma 6. Font: Elaboració 
pròpia. (2022). 
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A partir de les tres fases del projecte s’ha aconseguit realitzar el producte final del treball: 

dissenyar el contingut audiovisual per una campanya publicitària d’un esdeveniment esportiu.  

A més, del contingut fotogràfic dut a terme i l’espot de l’esdeveniment perquè l’empresa 

organitzadora de la Catalunya Gravel Tour pugui promocionar-lo, s’ha realitzat un collage amb 

una proposta de feed perquè l’empresa el pugui fer servir per pujar el contingut a les seves 

xarxes socials. A continuació s’ensenya la proposta: 

 

Figura 34. Primera part de la proposta de feed per les xarxes socials. Font: Elaboració pròpia. (2022). 
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Com es pot observar en la figura 28, la primera part de les publicacions per promocionar 

l’esdeveniment s’organitza a partir de les imatges realitzades abans de començar 

l’esdeveniment, a la cafeteria Els Secrets, que és el punt de trobada i la sortida. S’ha seguit un 

mateix estil de color i un mateix ordre perquè quedi visualment estètic, ordenat i seguint un 

mateix patró. A continuació tenim la segona part de les publicacions: 

 

Figura 35. Segona part de la proposta de feed per les xarxes socials. Font: Elaboració pròpia. (2022). 
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A la figura 29, la segona part del conjunt de fotografies, es pot observar una primera filera 

d’imatges a dins de la cafeteria Els Secrets i tot seguit l’inici d’una de les rutes de 

l’esdeveniment. Aquí també s’ha volgut seguir una mateixa estètica i un mateix patró, 

col·locant les fotografies amb plans més generals als costats, mentre que la fotografia amb un 

pla més detallat se situa a la part central de la filera. Finalment, trobem la tercera part de les 

imatges. En aquesta última proposta de fotografies, s’ha seguit amb el mateix estil i seguint el 

mateix ordre que en la segona part, imatges generals als costats i imatges de primers plans al 

centre. En aquestes últimes imatges es mostra la segona part d’una de les rutes de 

l’esdeveniment. 

 

Figura 36. Tercera part de la proposta de feed per les xarxes socials. Font: Elaboració pròpia. (2022). 
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7.Conclusions 

Respecte als objectius plantejats a l’inici del projecte, es considera que s’han pogut completar 

al llarg de l’evolució del treball. S’ha pogut assolir l’objectiu principal: dissenyar el contingut 

audiovisual per una campanya publicitària d’un esdeveniment esportiu. S’han creat un seguit 

de fotografies i un espot publicitari, generat gràcies a l’aprenentatge de les teories apresses arran 

de la realització del marc conceptual i s’ha pogut generar una proposta arran dels diferents tipus 

de referents.  

Pel que fa als objectius secundaris, s’ha renovat la imatge de l’esdeveniment esportiu generant 

un nou contingut amb una visió nova i refrescant i canviant l’estil i l’edició de les fotografies, 

a més de la proposta de feed per les diferents xarxes socials de l’empresa. Aquesta nova imatge 

pretén potenciar l’atracció de nous participants en l’esdeveniment, que és un altre dels propòsits 

secundaris. 

I, gràcies a l’espot publicitari es vol promoure el municipi de Caldes de Montbui com una 

destinació turística esportiva, ja que s’ensenya la Torre Marimon, una part rural del poble, 

famosa pels seus múltiples camins per anar a passejar, sortir amb bicicleta o anar a córrer.  

Amb el resultat final aconseguit es creu haver assolit en gran part tots els objectius proposats a 

l’inici del projecte. Arran de l’evolució i la dualitat del treball, parlant sobre publicitat i 

fotografia, dos dels temes tractants durant el grau, s’ha pogut aprofundir i indagar molt més en 

els dos. Això ha comportat un gran aprenentatge i saber la gran relació que hi ha entre la 

publicitat i la imatge.  

A més, s’ha pogut observar que una part molt important dels esdeveniments recau en el 

contingut audiovisual, ja que és arran d’aquí i les xarxes socials on avui dia es promocionen i 

es donen a conèixer. Com més activitat i més contingut generes per les xarxes, més seguidors 

obtens i, en repercussió, més participants tindrà l’esdeveniment esportiu. 

Aquest treball va començar amb una idea borrosa del que es pretenia fer, tot i que sempre ha 

estat relacionat amb el món dels esdeveniments esportius i la publicitat. Tot i que, en un primer 

moment l’objectiu del projecte era fer una campanya publicitària d’un esdeveniment esportiu 

al final ha evolucionat fins al que s’ha convertit actualment: la imatge publicitària d’un 

esdeveniment esportiu. 
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L’evolució i el canvi del projecte ha sigut positiu i ha permès conèixer una altra part de la 

publicitat i de la fotografia, i a la vegada la fusió entre els dos conceptes. Gràcies al treball s’ha 

pogut observar i aprendre sobre l’auge de la imatge a la publicitat i, com s’ha comentat 

anteriorment, la importància que té en tots els àmbits, però en gran part, en l’àmbit esportiu i 

dels esdeveniments. 
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9.Estudi de viabilitat 

9.1.Planificació 

Tal com s’indica a la taula 9, el projecte té inici al mes d’octubre amb la preparació i realització 

de l’avantprojecte. Aquesta tasca finalitza al mes de gener i es dona pas a les tres fases del 

treball: la preproducció, la producció i la postproducció.  

La preproducció comença al mes de gener i finalitza la segona setmana del mes de maig. En 

aquesta primera fase es fa la recerca de referents i s’organitza el rodatge que es portarà a terme 

a la fase de producció. Durant la preproducció és dur a terme gran part de la memòria escrita 

del projecte, la qual s’entrega la segona setmana del mes de juny. 

La producció té una durada de dues setmanes, la tercera i la quarta del mes de maig. En aquesta 

segona fase es captura i enregistra el material fotogràfic i videogràfic del treball. Per realitzar 

la producció es necessiten els actors, una fotògrafa i el material d’aquesta, en el cas d’aquest 

projecte s’utilitza: la càmera digital reflex Canon EOS 70D, els objectius Canon EF 50mm f/1.8 

i Canon EF 18-135mm f/3.5-5.6 i el Drone DJI Mavic mini 2. 

Finalment, la postproducció té lloc l’última setmana de maig i les dues primeres setmanes de 

juny. En aquesta darrera fase es realitza l’edició de tot el material enregistrat, tant el fotogràfic 

com el videogràfic. En la postproducció és necessari la figura de l’editora que utilitza quatre 

programes d’edició diferents: el Photoshop i el Lightroom, per l’edició de les fotografies i, el 

Premiere Pro i el DaVinci Resolve per l’edició del contingut videogràfic i el seu retoc de color.  
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9.2.Anàlisi de la viabilitat tècnica 

Els recursos tècnics necessaris, com ja s’ha comentat a l’apartat de la metodologia, es 

divideixen en dos apartats: els aparells i el programari.  

Els aparells són necessaris per a la fase de producció i la postproducció. Per la fase de producció 

se’n necessiten els següents: 

- Càmera digital reflex Canon EOS 70D. 

- Objectiu Canon EF 50mm f/1.8 i EF 18-135mm f/3.5-5.6.  

- Drone DJI Mavic mini 2. 

I, per la fase de postproducció es necessita el següent aparell: 

- L’ordinador portàtil MacBook Pro de 13 polzades de 256GB. 

Per altra banda, pel que fa a les infraestructures necessàries per dur a terme aquest projecte es 

necessiten dues localitzacions. La primera és la cafeteria Els Secrets, situada a Caldes de 

Montbui. Des d’aquesta localització s’inicia l’esdeveniment esportiu del treball: la Catalunya 

Gravel Tour. La disponibilitat per poder gravar en aquesta localització és de dimecres a 

diumenge a les tardes, ja que la cafeteria només obra al matí. 

Finalment, la segona localització que es necessita són els camins de la Torre Marimon, situada 

a Caldes de Montbui. S’ha triat aquesta ubicació perquè es tracta de camins plans de terra 

perfectament adaptats per bicicletes de gravel. La disponibilitat per poder gravar en aquesta 

segona localització és total, ja que s’hi pot anar qualsevol dia a qualsevol hora.  
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9.3.Pressupost 

En aquest apartat es presenta el pressupost del projecte, organitzat en tres parts: programari, 

aparells i recursos humans. 

Pel que fa al programari, les despeses són el paquet de llicències d’Adobe que d’acord amb la 

planificació suposarà dos mesos de lloguer. Aquest paquet inclou tots els programes necessaris 

per dur a terme l’edició del contingut audiovisual enregistrat. Pel que fa al programa DaVinci 

Resolve, necessari per fer la correcció de color de l’espot final, és gratuït. 

Programari Preu Preu Total 

Paquet llicències Adobe 69,99€/mes x 2 mesos 139,98€ 

DaVinci Resolve 0€ 0€ 

Taula 10. Pressupost programari. Font: Elaboració pròpia a partir d’adobe.com. (2022). 

Es llogarà el maquinari necessari durant les dues setmanes corresponents a la creació de 

contingut. El material llogat és la càmera Canon EOS 70D, l’objectiu Canon EF 50mm f/1.8 i 

el 18-135mm f/3.5-5.6 el i, per últim, el Drone DJI Mavic mini 2.  

En el projecte es contempla un element d’inversió: un MacBook Pro de 13” de 256GB. El 

MacBook es farà servir per a l’edició dels continguts audiovisuals. Es considera un element 

d’inversió perquè s’amortitzarà en futurs projectes. 

Aparells Preu 

Càmera Canon EOS 70D 390,00€  

Objectiu Canon EF 50mm f/1.8 88,51€  

Objectiu Canon EF 18-135mm f/3.5-5.6 143,69€  

Drone DJI Mavic mini 2 890,00€ 

MacBook Pro de 13” de 256GB 1.449,00€ 

Taula 11. Pressupost aparells. Font: Elaboració pròpia a partir de Fragmáticos, Alquilavisual i Apple. 

(2022). 
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Finalment, l’equip de recursos humans el formen la fotògrafa, l’editora de vídeos i els actors. 

El cost de cada persona s’ha realitzat a partir de les hores de dedicació i al preu hora que s’ha 

estimat per cada àmbit professional totes les persones que participen en el projecte tenen un 

perfil “junior”. A continuació es mostren les despeses de personal. 

Personal Hores al 
mes (40h 

* 4 
setmanes) 

Hores 
a l’any 
(hores 
al mes 
* 11 

mesos) 

Salari 
brut 

inicial 

Euros 
bruts / 
hora 

Hores en 
el 

projectes 

Cost del 
projecte  
amb el 

Cost de la 
SS 

IRPF 
15% 

Salari net 
per les 

treballadores 
del projecte 

Fotògrafa 160 1.760 18.000 10,20€ 80 1.028,00€ 
(816+212) 

122,40  693,60€ 

Editora 160 1.760 20.000 11,40€ 120 1.580,00€ 
(1.368+212) 

205,20 1.162,80€ 

Actors 160 1.760 24.000 13,60€ 80 1.300,00€ 
(1.088+212) 

163,20 924,80€ 

Taula 12. Pressupost de personal. Font: Elaboració pròpia a partir de talent.com. (2022). 

Descripció Preu 

Programari  

Paquet llicències Adobe 139,98€ 

DaVinci Resolve 0€ 

Aparells  

Càmera Canon EOS 70D 390,00€ 

Objectiu Canon EF 50mm f/1.8 88,51€  

Objectiu Canon EF 18-135mm f/3.5-5.6 143,69€  

Drone DJI Mavic mini 2 890,00€ 

MacBook Pro de 13” de 256GB 1.449,00€ 

Personal  

Fotògrafa 1.028,00€ 

Editora 1.580,00€ 

Actors 1.300,00€ 

TOTAL 7.009,18€ 

Taula 13. Pressupost final. Font: Elaboració pròpia. (2022). 

El cost total del projecte, calculant les despeses en programari, lloguer i compra d’aparells i el 

sou del personal és de 7.009,18€. 
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9.4.Aspectes legals 

Durant la realització d’aquest treball s’han de tenir en compte un seguit d’aspectes legals: 

1. S’ha de respectar la propietat intel·lectual, és a dir, no es pot vulnerar els drets d’autor 

generant contingut. 

2. S’han de respectar els drets d’imatge de les persones que surtin a les imatges capturades, 

tant fotogràfiques com videogràfiques. 

3. Finalment, és indispensable utilitzar músiques sense copyright per la creació de 

contingut audiovisual. 
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