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Resum 

Aquest treball de fi de grau té com objectiu principal l’elaboració d’un producte audiovisual 

transmèdia per tal de donar a conèixer la nacra (Pinna nobilis) i la situació que presenta 

actualment (en perill crític d’extinció), el projecte Safe Pinna i l’associació GC&NC. Així 

doncs, s’han elaborat dos espots publicitaris, un per a televisió i l’altre per a web. Per poder 

dur a terme aquest objectiu, prèviament, s’ha hagut de fer recerca en el camp de la publicitat i 

concretament, de la publicitat mediambiental, de la publicitat d’associacions sense ànim de 

lucre i de l’espot a les pàgines web. 

 

Resumen 

Este trabajo de fin de grado tiene como objetivo principal la elaboración de un producto 

audiovisual transmédia para dar a conocer la nacra (Pinna nobilis) y su situación actual (en 

peligro crítico de extinción), el proyecto Safe Pinna y la asociación GC&NC. Así pues, se han 

elaborado dos anuncios publicitarios, uno para la televisión y otro para web. Para poder llevar 

a cabo este objetivo, previamente, se ha investigado en el campo de la publicidad y 

concretamente, la publicidad medioambiental, la publicidad sobre asociaciones sin ánimo de 

lucro y del espot en páginas web. 

 

Abstract 

The main objective of this final degree project is the elaboration of a transmedia audiovisual 

product in order to make known the mother-of-pearl (Pinna nobilis) and the current situation 

(critically endangered), the Safe Pinna project, and the GN&NC association. So, two 

commercials have been made, one for television and one for the web. In order to carry out this 

objective, previously, research has had to be done in the field of advertising and specifically, 

environmental advertising, advertising of non-profit associations and advertising on web 

pages. 
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1. Introducció 
La nacra (Pinna nobilis) és un mol·lusc bivalve que es troba en perill crític d’extinció arreu del 

món. Actualment, a Catalunya, es conserven els últims exemplars de l’espècie al Delta de 

l’Ebre. Degut a aquesta problemàtica i per defensar aquest mol·lusc es crea l’associació Global 

Change & Nature Conservation (GC&NC), situada al Delta de l’Ebre, que sorgeix arrel 

d’aquest problema.  

Aquesta és sense ànim de lucre i ha estat creada amb la finalitat d’abastar el canvi global, per 

aconseguir-ho busca lluitar contra la massiva pèrdua de biodiversitat. El projecte amb el que 

s’estrena és el Safe Pinna que pretén gestionar, conservar i donar a conèixer la situació de la 

Pinna nobilis (nacra) al Delta de l’Ebre. 

El Safe Pinna, és fruit de la interconnexió de tres TFG d’àmbits i universitats diferents, 

concretament de la Universitat Central de Catalunya – Universitat de Vic i el TecnoCampus 

Mataró-Maresme.  

El projecte té cobertura en l’àmbit de la biologia i de l’empresa i màrqueting, per part del treball 

de dos dels TFG associats. Ara bé, li manca una part publicitària que doni a conèixer aquesta 

nova associació, el projecte i la nacra, a més de conscienciar la societat sobre la pèrdua de 

biodiversitat. Així doncs, l’àmbit publicitari i de comunicació del projecte Safe Pinna, quedarà 

cobert per l’autora del present treball, que ha considerat oportú la participació en aquest degut 

a la sensibilització de les problemàtiques generals del medi ambient i especialment, les que 

afecten a la seva terra natal, el Delta de l’Ebre. 

La publicitat ecològica o mediambiental, també coneguda com a publicitat verda, és una branca 

de la publicitat social que pretén vendre o informar sobre productes, accions o serveis no 

perjudicials per al medi ambient o que contribueixen a la millora d’aquest. Aquest tipus de 

publicitat, està molt lligada a la publicitat enganyosa, la qual cosa fa que els espectadors i 

usuaris desconfiïn de les marques i/o empreses. Això és degut al fet que als inicis de la publicitat 

verda, un gran nombre de marques i empreses anunciaven ser favorables per a la natura per tal 

d’obtenir més vendes, quan en realitat eren perjudicials per al medi. 

Així doncs, aquest TFG consisteix en conèixer les principals característiques sobre la publicitat 

(publicitat mediambiental i publicitat sense ànim de lucre), per tal d’elaborar un espot 
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publicitari que promocioni i doni a conèixer l’associació GC&NC, el projecte Safe Pinna i 

aconsegueixi empatitzar amb el públic objectiu, a fi d’obtenir col·laboradors, participants i 

socis del projecte. L’anunci publicitari és la primera de les accions de la campanya de 

comunicació amb una estratègia transmèdia anomenada Nacra’t. La resta d’accions plantejades 

per a aquesta campanya es troben explicades a la Bíblia transmèdia (vegeu Annex 1). 

Per tal de dotar l’espot com una acció transmèdia, s’ha elaborat un anunci, de curta durada, que 

es distribuirà l’inici de l’anunci a través de la televisió territorial Canal Terres de l’Ebre i es 

contempla la possibilitat de difondre’l a través de la televisió autonòmica catalana, TV3. A més, 

s’ha elaborat un segon anunci, de durada més extensa, que es mostrarà a través de la pàgina 

web del projecte Safe Pinna. Per tal que els usuaris puguin accedir al web, al final de l’espot 

apareix un enllaç (https://asavepinna.wixsite.com/safepinna) que s’ha d’introduir en un 

cercador, d’aquesta manera la persona interessada a veure tot l’espot accedeix a la pàgina web. 

Tot i això, inicialment la pàgina web només permet la visibilització de l’espot. Aquesta, 

s’acabarà de desenvolupar un cop estiguin aprovats els estatuts de l’associació GC&NC i el 

projecte Safe Pinna amb la finalitat d’obtenir un web d’acord amb els requisits finals d’ambdós.  

L’elecció d’aquesta estratègia és deguda al fet que la televisió, després de l’arribada d’Internet, 

segueix essent el “mitjà audiovisual per excel·lència” (Martí, 2019, p. 306), ja que és el que 

arriba a un públic més generalista, però l’emissió d’anuncis de llarga durada pot arribar a ser 

molt costosa. Tot i això, l’aparició d’Internet i del Web 3.0 han aportat grans beneficis per a la 

publicitat, concretament per a la publicitat mediambiental que no sol comptar amb grans 

pressupostos, com ara poder publicar anuncis de llarga durada sense despeses d’emissió. A més, 

s’ha canviat la figura de l’espectador per la de l’usuari, qui té la possibilitat d’interactuar i 

decidir quin contingut vol veure, de quina manera i quan vol veure’l. També té l’oportunitat de 

difondre aquest missatge a la resta d’usuaris, fet que afavoreix a les empreses i marques, ja que 

se’ls està fent publicitat que no els suposa cap cost (Martí, 2019). Així doncs, el fet d’emetre’l 

per televisió implica que arribi a un major públic, però generalista. Consegüentment, aquells 

espectadors que estiguin interessats o tinguin curiositat per saber-ne més sobre l’espot, la nacra, 

el projecte o l’associació, passaran a ser el públic objectiu de l’anunci per a web. 

L’espot televisiu va adreçat a un target generalista i ampli, d’edats compreses entre els 18 i els 

65 anys aproximadament. Consegüentment, el públic interessat amb el medi ambient, l’ecologia 

o l’espècie en qüestió, possiblement sigui el que s’adreçarà al web per veure l’anunci sencer. 

https://asavepinna.wixsite.com/safepinna
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Així doncs, el target d’aquest segueix sent per a una edat d’entre els 18 i els 65 anys, però 

aquest cop, específic, és a dir, dirigit a persones interessades amb la natura.  

La selecció que s’ha dut a terme comença en persones de 18 anys perquè és l’edat en què 

comencen a ser adultes i presenten uns valors més desenvolupats enfront el medi ambient 

gràcies als que podran participar activament amb el projecte. També cal tenir en compte que és 

una edat en què es pot començar a tenir ingressos econòmics i poden destinar una part d’aquests 

a Safe Pinna.  

El límit d’edat s’ha establert vora els 65 anys perquè sol ser l’edat en què la majoria de gent es 

jubila i per tant, els seus ingressos econòmics són inferiors als de la vida laboral i redueixen 

despeses d’assumptes que no consideren prioritaris o de primera necessitat. Cal remarcar que a 

partir d’aquesta edat hi ha persones que no tenen un gran nivell de coneixements informàtics, 

per tant els serà difícil seguir l’actualitat de l’associació i del projecte, així com gestionar els 

pagaments per col·laborar econòmicament. Aquest aclariment no implica que hi hagi gent de 

més de 65 anys que pugui participar activament amb el projecte. 

Tot i que el públic objectiu d’ambdós espots es comprèn entre els 18 i 65 anys aproximadament, 

es fa especial èmfasi a la generació dels millenials (Z), perquè són gent que ha crescut amb la 

problemàtica del canvi global i climàtic, que possiblement podran empatitzar més ràpidament 

amb el problema de la pèrdua de biodiversitat. Aquesta generació i les venidores són les que 

sofriran les conseqüències d’una mala conservació de la biodiversitat i del medi ambient. 

Safe Pinna, no és el primer projecte que pretén salvaguardar la nacra al Delta de l’Ebre. 

Anteriorment, s’ha dut a terme una campanya de Verkami, anomenada “Ni una nacra menys”, 

amb la finalitat de recaptar fons per a salvar l’espècie. Aquesta, tot i haver assolit el seu objectiu 

econòmic, actualment ja no està en funcionament. Per aquest motiu, Safe Pinna i la seva 

campanya de comunicació i publicitat, són una proposta única, ja que l'associació GC&NC 

destinarà una part del seu fons econòmic al projecte fins a erradicar la problemàtica actual de 

la nacra i fins que aquesta es trobi en una situació estable. Per tant, la societat podrà fer 

donacions periòdiques o ser partícip del projecte, durant el temps que desitgin o fins que la 

nacra estigui fora de perill. 

Per aconseguir l’espot publicitari Nacra’t, s’han seguit els passos propis d’una producció 

audiovisual: preproducció, producció i postproducció. Els aspectes que s’han considerat més 

rellevants són que s’ha pogut dur a terme investigació i recerca per tal de conèixer les principals 
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característiques de la publicitat, concretament de la publicitat mediambiental i de la publicitat 

d’associacions sense ànim de lucre. A partir d’aquí es va poder desenvolupar un guió d’acord 

amb les principals premisses d’aquests tipus de publicitat. A més, per construir un missatge 

eficient i sòlid, s’ha hagut de fer l’anàlisi del producte i determinar l’argument de venda i el 

reason why. Aquesta etapa, també ha estat molt rellevant per a l’autora del present treball 

perquè li ha permès conèixer el mol·lusc bivalve anomenat nacra que desconeixia totalment. 

També la problemàtica en què es troba aquesta espècie, ja que està en perill crític d’extinció. 

Aquests coneixements s’han adquirit gràcies al treball interdisciplinari que s’ha dut a terme 

juntament amb dos biòlegs. Al costat d’ells, ha pogut aprofundir amb més coneixements sobre 

la fauna i flora del Delta de l’Ebre. Un altre aspecte rellevant ha estat poder gravar en un espai 

natural protegit i únic, com és la Badia dels Alfacs. 

L’elaboració d’aquest treball de fi de grau ha suposat un estudi teòric que ha conclòs en un 

producte audiovisual per a contribuir al salvament de la nacra al Delta de l’Ebre. Així doncs, 

s’han dut a terme dos espots publicitaris. El primer és un espot de curta durada que serà emès 

a través de televisió, l’altre és de durada més extensa i es mostrarà a través del web del projecte 

(https://asavepinna.wixsite.com/safepinna), que acabarà d’adoptar la forma desitjada un cop 

estiguin aprovats els estatus de l’associació GC&NC i el projecte Safe Pinna. 

Finalment, de manera complementària al present treball, s’ha elaborat una Bíblia transmèdia 

anomenada Nacra’t. En aquesta s’expliquen un seguit d’accions que s’han pensat per donar a 

conèixer la nacra, el projecte Safe Pinna i l’associació GC&NC. Dintre d’aquesta està inclòs 

l’espot publicitari, ja que és la primera acció transmèdia que es durà a terme. 

 

https://asavepinna.wixsite.com/safepinna


Marc conceptual                                                                                                                                                      5 

 

 

2. Marc conceptual 
2.1. La publicitat 

La publicitat, segons Luis Bassat (2003), “és l’art de convèncer consumidors” (p. 20). Aquesta 

definició dona a entendre que la publicitat pretén modificar els pensaments, les intencions o 

accions dels consumidors. Això es pot aconseguir a partir de la promoció d’un producte i/o 

servei per part d’un anunciant i a través d’un missatge persuasiu (Wells, Moriarty i Burnett, 

2007). 

També s'entén la publicitat com un “procés de comunicació impersonal i controlat que, gràcies 

als mitjans de comunicació de masses (mass media), pretén donar a conèixer un producte, un 

servei, una idea i/o una institució, amb la finalitat d’informar i/o influir en la seva compra o 

acceptació” (García-Uceda, 2011, citat per Vilajoana, Jiménez, González i Baurier, 2016). 

Segons l’Institut d’Estudis Catalans (2020), la publicitat és una “tècnica aplicada als mitjans de 

comunicació de massa amb l’objecte d’induir el públic a determinats comportaments, 

principalment comercials”. 

Així doncs, aquestes definicions indiquen que la publicitat és una branca de la comunicació i 

això, implica en aquesta l’esquema bàsic de comunicació format per l’emissor, qui envia o 

encarrega un missatge que és transmès a través d’un canal i finalment, és mostra al receptor a 

través d’un mitjà (Vilajoana, et al., 2016). 

Concretament en publicitat, l’emissor és l’anunciant, és l’organització o empresa que vol 

transmetre un missatge concret, és qui el finança. Aquest missatge és un anunci o una campanya 

publicitària que mostra el que vol dir l’anunciant, el que vol transmetre. Pel que fa al canal i al 

mitjà, pot distribuir-se el missatge a través dels mitjans de masses com ara la televisió, la ràdio, 

Internet, entre altres, o a través d’altres que només es dediquen a la promoció de publicitat, com 

són les valles o cartells publicitaris, entre altres. Per últim, està la figura del receptor, qui rep el 

missatge i de qui s’espera un canvi en el seu comportament. Aquest és el públic objectiu o 

consumidors, persones a les que va dirigida la publicitat (Vilajoana, et al., 2016). Aquesta 

explicació es mostra de manera esquemàtica a la Figura 1. 
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Figura 1. Esquema bàsic de la comunicació en publicitat. Elaboració pròpia. 

Ara bé, per a la construcció d’aquest missatge s’ha de tenir clar les característiques principals 

del producte a anunciar, per tal de treure-li el màxim de profit en l’anunci i així, aconseguir un 

objectiu determinat en l’espectador. També s’ha de tenir en consideració el públic objectiu, ja 

que depenent d’aquest es construirà el missatge d’una manera o d’una altra.  

Una definició més acotada sobre el target és troba més endavant en aquest marc teòric. Tot i 

això, a continuació s’explica la importància del missatge i com aconseguir que aquest sigui 

efectiu. 

2.1.1. El missatge publicitari 

El missatge publicitari és el que ha d’aconseguir captar l’atenció del públic objectiu i així, que 

canviï les seves preferències de compra. El missatge ha de motivar, captivar i persuadir el target 

per aconseguir l’objectiu de l’anunci (Wells, et al., 2007). 

Segons Claude C. Hopkins, per a què un missatge sigui eficient ha de ser específic i directe. 

Per tant, ha de basar-se en les propietats del producte i per conèixer aquestes propietats, s’ha 

“d’analitzar el producte a fons amb la finalitat de trobar una característica - sigui específica del 

producte o no, és suficient que altres no l’hagin utilitzat - que serveixi per a diferenciar-lo de la 

resta” (Rey, 2009). 

2.1.2. Anàlisi del producte, argument de venta i reason why 

L’anàlisi del producte que proposa Hopkins consisteix en estudiar el que es vol publicitar i entre 

totes les seves característiques, trobar aquella que el fa diferent de la resta i que sigui útil per 

convèncer el públic objectiu (Rey, 2009).  

Aquest punt diferenciador el defineix com argument de venda, aquest fa que el producte 

s’introdueixi com a únic. L’argument de venda té com a finalitat trobar els aspectes que 

aconsegueixen impressionar a les persones (Hopkins, 1991).  
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Així doncs, l’anunciant ha de buscar els principals motius pels quals una persona del seu target 

objectiu compraria aquell producte, ja que les persones adquireixen certs productes o 

s’interessen per ells, “només per certes raons” (Hopkins, 1991, p.177). Aquesta teoria és el què 

es coneix com a reason why (Rey, 2009). 

El reason why és la raó per la qual una persona podria adquirir un producte determinat (Rey, 

2009). És l’argument que fa servir l’anunciant per persuadir al públic objectiu (Marin, 2013).  

“És la raó, aquell motiu pel qual el benefici bàsic d’un producte o servei es torna tangible” 

(Marin, 2013). 

A l’hora d'implementar la teoria del reason why l’anunciant ha d’haver fet, prèviament, un 

estudi del producte i un cop hagi determinat quins beneficis destacables aporta el seu producte 

i/o servei, s’ha de preguntar per què. La resposta és el reason why que oferirà als consumidors 

(Marin, 2013). 

2.2. La publicitat mediambiental i ecològica 

La publicitat és un terme bastant general i dintre d’aquesta n’hi ha de diferents tipus i 

especialitzada en diferents àmbits. En el cas del present treball, s’estudia la publicitat 

mediambiental i ecològica, ja que la finalitat del producte a anunciar està relacionat amb la 

preservació del medi i amb la conservació d’espècies en perill d’extinció.  

La publicitat mediambiental o ecològica, també coneguda com a publicitat verda, és 

considerada una branca dintre de la publicitat i màrqueting social i es dóna quan aquesta anuncia 

accions, productes o marques que promouen comportaments o tractes favorables, respectuosos 

i correctes amb el medi ambient (Pol, Vidal i Romeo, 2001). 

Segons Subhabrata Banerjee, Charles S. Gulas i Easwar Iyer (1995), la publicitat verda és tota 

aquella que anuncia un producte o servei i el relaciona amb el medi ambient; que impulsa a 

l’espectador a unes costums més respectuoses amb la natura, anunciant o no algun producte i/o 

servei; o aquella que publicita la imatge corporativa d’una empresa, marca, firma o comerç, 

respectuosa amb el medi. 

L’origen de la publicitat ecològica es dóna sobre els anys 90, amb la recent aparició del 

“consumisme verd” i la preferència de compra de productes amb alguna característica per 

preservar la natura (Carlson, Grove, i Kangun, 1993). A partir d’aquest moment, va ser quan 
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les marques van començar a fer anuncis en els que mostraven la seva inquietud pel medi 

ambient a través d’etiquetes o afirmacions (Environmental Action, 1990, citat per Carlson et 

al., 1993). 

El nombre d’anuncis d’aquest tipus va anar en augment. Va haver-hi empreses que anunciaven 

tenir alguna qualitat respectuosa amb el medi ambient quan en realitat no era així (Carlson, et 

al., 1993). D’aquesta manera va haver una gran quantitat de publicitat enganyosa, la qual cosa 

va fer que els espectadors ja no confiessin amb tots els anuncis que mostraven aquestes 

característiques (Atwood, 1993, citat per Royne, Stafford i Chowdhury, 1996). Per aquest 

motiu, als Estats Units es va crear un grup de treball amb la finalitat de revisar aquest tipus 

d’anuncis segons les bases de la publicitat enganyosa. Van aconseguir que moltes empreses i 

marques deixessin de promocionar productes i/o serveis amb característiques respectuoses amb 

el medi (Carlson, et al., 1993). 

Per consegüent, la Comissió Federal de Comerç dels Estats Units va pautar una sèrie de 

requisits per tal que els anunciants poguessin dotar els seus productes i/o serveis com a 

respectuosos amb la natura (Carlson, et al., 1993): 

1. Tenir coneixements bàsics sobre la publicitat ecològica. 

2. Indicar si la característica ambiental del producte i/o servei fa referència al producte, al 

paquet o a ambdós. 

3. Defugir de qualitats intranscendents per al medi ambient. 

4. Definir clarament els aspectes que s’han de comparar, si l’anunci consta d’una 

comparació entre productes. 

La publicitat ecològica es divideix en dos grans grups, depenent del que s’anuncia. Així doncs, 

el primer grup estaria format pels anuncis que fomenten comportaments correctes entorn al 

medi ambient, on normalment els anunciants són les administracions públiques o entitats sense 

ànims de lucre. I en el segon grup s’inclourien els que anuncien productes als quals se’ls dóna 

un valor afegit o característica relacionada amb el medi, els anunciants d’aquest grup solen ser 

empreses o organitzacions (Pol, et al., 2001). 

Per dur a terme un anunci sobre publicitat verda, s’ha de tenir en compte una sèrie de 

característiques. Banerjee, Gulas i Iyer (1995) defineixen que les principals característiques han 
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de ser el tipus d’anunciant, si es tracta per exemple d’una administració pública, d’una ONG o 

d’una empresa; el producte o servei que és promociona, és a dir, l’objectiu de l’anunci que pot 

ser: l’anunci d’un producte i/o servei com a ecològic, l’anunci d’una empresa o marca 

ecològica, la influència del comportament de les persones o captar l’atenció de les persones 

perquè contribueixin en alguna organització o donació de manera econòmica; i els personatges 

que apareixen a l’anunci, si es tracta de professionals de l’àmbit o actors. 

També, una categoria anomenada green adness on es classifiquen els anuncis segons l’enfoc 

ambiental que se’ls dona. Així doncs, en primer lloc estan els superficials que donen una 

pinzellada sobre la característica del producte que defensa el medi ambient. Després venen els 

anuncis moderats, que són els que aprofundeixen una mica més. Per últim, estan els profunds 

que són els que ofereixen més informació de com ajuda el seu producte i/o servei a preservar 

l’ecosistema (Banerjee, Gulas i Iyer, 1995). 

L’ultima característica que defineixen és el tipus d’atractiu publicitari que fan servir els 

anunciants (Banerjee, Gulas i Iyer, 1995).  

Finalment, cal remarcar que, després de dur a terme una cerca exhaustiva sobre aquest camp, 

és un àmbit poc investigat i poc estudiat, ja que la cerca de bibliografia ha estat nefasta perquè 

no s’ha trobat cap llibre que parlés explícitament de la publicitat mediambiental. En quant a la 

documentació que constitueix el present punt està una mica desfasada de l’actualitat i no hauria 

de ser així. Seria interessant renovar i validar noves investigacions i recerques d’aquest àmbit, 

ja que cada cop més marques i productes són respectuosos amb el medi ambient i a l’hora de 

plasmar-ho en els seus anuncis, ho haurien de fer de manera correcta i novedosa. Com a 

conseqüència, augmentaria l’educació, el coneixement i els valors dels espectadors entorn a 

aquest tema, també hi hauria una major conscienciació mediambiental i ecològica a la societat. 

2.2.1. Públic objectiu 

A l’hora de parlar dels consumidors als quals va dirigida la publicitat mediambiental i 

ecològica, s’ha de tenir en compte que el “moviment verd és possiblement un dels moviments 

socials més important de la història recent” (Banerjee, et al., 1995, p. 21). Això, és degut al fet 

que cada cop les persones es preocupen més pel futur del medi ambient i el nombre d’aquestes 

va en augment (Royne, et al., 1996). 



10                                                                                      Realització d’un espot publicitari com acció transmèdia. 

 

Els consumidors ecològics són aquells que a l’hora de comprar, ho fan segons prioritats 

determinades per la seva preocupació ambiental. A l’hora de parlar sobre consumidors verds o 

ecològics, molts estudis i articles els han determinat un nou grup, els proambientals. Aquests, 

són un segment de la població que prefereixen pagar una mica més per obtenir un producte amb 

alguna característica per preservar el medi ambient (Shrum, McCarty i Lowrey, 1995). 

Shrum, McCarty i Lowrey (1995) qualifiquen als consumidors que compren en verd com a 

líders d’opinió. Aquests són els que duen a terme la publicitat verbal, de boca a boca, i que la 

resta de consumidors valoren. Tot i això, s’ha de tenir en compte que aquests poden estar 

satisfets amb el producte i/o servei o no i que per tant, la publicitat que generaran pot ser 

favorable o, per contra, perjudicial per a la marca, empresa o organització.  

Bohlen, Schlegelmilch i Diamantopoulos (1993) indiquen que per a què algú passi a ser 

consumidor verd, se li ha de mostrar i ha de “comprendre les conseqüències dels seus 

comportaments” (p. 417).  

Així doncs, per tal d’estudiar el comportament dels consumidors als quals va dirigida la 

publicitat mediambiental i conèixer les principals característiques, s’ha classificat la recerca en 

els àmbits següents: 

● Segons la segmentació demogràfica i socioeconòmica. 

Molts estudis han dut a terme l’elaboració d’un perfil de consumidor verd, utòpic. 

Majoritàriament, aquest consta d’un perfil femení o masculí, de l’educació que han 

rebut, del grau econòmic que tenen i del rol laboral que duen a terme a la societat.  

L’estudi de Royne, Stafford i Chowdhury (1996) revela que els estudiants universitaris 

són els qui es decanten cap als anuncis relacionats amb la vida silvestre i la seva 

conservació. Com a conclusió, presenta que la consumidora ideal per a la publicitat 

ecològica és una dona d’edat jove, metropolitana i educada. 

Una enquesta realitzada per Thanspon citat per Shrum, et al., (1995), discerneix entre 

els dos sexes, de manera que el perfil femení és una dona d’edat mitjana, que ha rebut 

un cert grau d’educació i que té alts ingressos. Pel que fa al sexe masculí, correspon a 

un home d’edat jove i que no té molta educació. 
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També resulta ser com a ideal, el perfil d’una dona d’edat mitjana, que ha rebut molt 

bona educació i que el seu nivell econòmic és elevat, segons els estudis de Berkowitz i 

Lutterman (1968) i Anderson i Cunningham (1972), citats per Laroche, Bergeron i 

Barbaro-Forleo (2001). L'anàlisi feta per aquests últims autors obté que les dones són 

les que pagarien més per un producte ecològic, que pas els homes. A més, afegeix que 

també estarien disposats a pagar un preu major per un producte respectuós amb el medi, 

aquelles persones que viuen amb parella i que tenen fills (Laroche, et al. 2001). 

Així doncs, la majoria dels autors coincideixen en què les dones tenen un grau de 

preocupació més elevat pel medi ambient. Tot i això, es considera que els aspectes 

demogràfics, respecte a la resta, són els menys importants a l’hora de valorar les 

conductes i les característiques dels consumidors verds (Laroche, et al. 2001). 

● Segons la psicologia. 

Els aspectes relacionats amb la psicologia dels consumidors, poden comportar a què 

aquests es decideixin per comprar un producte i/o servei o que tinguin un grau 

d’implicació més ampli o menys en relació amb el medi ambient. Indiquen el grau de 

preocupació ambiental del públic objectiu (Ellen, Wiener i Cobb-Walgren, 1991). 

Schwepker i Cornwell (1991) parlen d’un locus de control intern que és el que 

intenciona la compra de productes i/o serveis ecològics o que determina un 

comportament favorable amb el medi ambient. Segons Shrum, Lowrey i McCarty 

(1994), després d’haver comprat el producte i/o servei ecològic, els consumidors 

segueixen mantenint aquesta relació beneficiosa amb la natura. 

Referent a la relació entre psicologia i escepticisme, es considera que les dones que 

desconfien de la publicitat mediambiental, són les que més hi participen en aquesta 

causa, com ara comprant productes ecològics, entre altres accions. En canvi, pel que fa 

als homes, no hi ha cap relació entre l’escepticisme en els anuncis i la compra de 

productes favorables amb el medi (Shrum, et al., 1995). 

● Segons el coneixement, actituds i comportament. 

El fet que una persona compri un producte i/o servei ecològic, que lluiti pel medi 

ambient o que tingui comportament responsable cap a la natura, està influenciat per la 

seva actitud (D’Souza, Taghian, Lamb i Peretiatkos, 2006). 
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Aquesta actitud pot ser favorable cap al medi ambient si el consumidor té “coneixement 

sobre el medi ambient, que ha d’anar acompanyat del programa de promoció ambiental” 

(Vining i Feeley, 1994, citats per Pol, et al., 2001, p. 113), que pretén que adquireixi el 

client. 

El coneixement mediambiental és un tret característic que ha de tenir el públic objectiu 

per a què faci el pas de compra, fins i tot, segons el grau de coneixement que tinguin 

sobre el tema, estan dispostos a pagar més (Amyx, DeJong, Chakraborty i Wiener, 1994, 

citats per Laroche, et al., 2001). 

De fet, els estudis realitzats per Vining i Ebreo (1990) i Chan (1999), evidencien que un 

comportament ecològic favorable és conseqüència del coneixement sobre el medi 

ambient que té una persona (Citats per Laroche, et al., 2001). Els consumidors que més 

coneixements tinguin sobre una bona conducta natural, intentaran aprofundir i refermar-

la de diferents formes (Suchard i Polonski, 1991, citats per Laroche, et al., 2001). 

2.3. Publicitat d’associacions sense ànim de lucre 

“Una associació és una entitat, amb personalitat jurídica, formada per un conjunt d’associats o 

socis per a la persuasió d’una finalitat de manera més estable, sense ànim de lucre i amb una 

gestió democràtica. Les associacions poden dur a terme, a més de les activitats pròpies dels 

seus fins, activitats que podrien ser considerades com empresarials, sempre i quan el benefici 

d’aquestes sigui aplicat a la finalitat principal de l’entitat sense ànim de lucre (obra social)” 

(García, 1995, p. 74). 

L’Institut d’Estudis Catalans (2020) defineix el terme associació com la “unió de diverses 

persones, vinculades jurídicament, per a l’obtenció d’un fi”. 

Com s’ha esmentat anteriorment, hi ha molts tipus de publicitat. Un d’aquests és la publicitat 

sense ànims de lucre, que publicita amb la finalitat d’augmentar la seva economia a través de 

donacions o amb l’objectiu d’aconseguir voluntaris per a diferents accions de l’entitat (Wells, 

et al., 2007). A més, el cas de l’associació GC&NC pertany al grup d’associacions d’utilitat 

pública. Aquest tipus d’associacions vetllen per solucionar problemes que només afecten o és 

consideren importants per una part de la ciutadania, el seu target, però que la resta de la població 

també són beneficiaris dels seus resultats (Gómez, 2017).  
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En la publicitat sense ànim de lucre es fa servir un màrqueting directe. Aquesta pràctica 

consisteix en què les dos figures implicades en el procés de comunicació, tenen un contacte 

directe i no ho fan a través de tercers. També es fa servir un màrqueting de responsabilitat social 

per tal de modificar les actituds o comportaments del públic objectiu (Wells, et al., 2007). 

Segons Gómez (2017) aquests són els objectius de la publicitat d’associacions que més s’adiuen 

al present treball: 

● Quan una associació és nova, és a dir, s’ha format recentment, l'objectiu principal de la 

seva publicitat és donar-se a conèixer.  

● Mostrar els seus objectius, “donar a conèixer determinades característiques de 

l’associació” (p. 79). 

● “Crear, mantenir o millorar la imatge de l’associació” (p. 80). 

● Aconseguir nous afiliats per a l’associació.  

● “Obtenir fons econòmic” (p. 80). 

● Canviar el comportament i les costums del target, per aconseguir una conducta 

beneficiosa per a l’objectiu de l’associació. 

● “Sensibilitzar a la població” (p. 80).  

Per tal d’aconseguir aquests objectius les associacions sense ànim de lucre han de ser 

transparents i com a conseqüència, la seva publicitat també (BOE, 2013). Així doncs, “han 

d’informar de manera veraç, clara i objectiva” (Goodpaster, 1991, citat per Maguregui, Corral 

i Elechiguerra, 2018, p. 66), de manera que el target interessat pugui arribar a conèixer la 

manera de funcionar de l’associació (Maguregui, et al., 2018). 

Aquesta translucidesa és una demanda cada cop més present entre la societat i el públic a qui 

va dirigida la publicitat d’associacions sense ànim de lucre. Com més transparent sigui una 

associació, més bona imatge i més credibilitat tindrà entre la comunitat (Maguregui, et al., 

2018). 

La publicitat sobre associacions no lucratives es pot donar en tots els mitjans de comunicació 

de masses. Així doncs, la televisió n’és un d’ells i s’associa a l’objectiu de difondre notícies i 

espots de servei públic (Connors, 1998).  
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La televisió és un mitjà de masses a l’alcanç de tota la població i gran part d’aquesta n’és 

consumidora. D’aquesta manera els anuncis arriben a tots els consumidors, fet que significa 

que els veuen tant el públic específic com el públic general (Connors, 1998). 

Tot i això, segons Connors (1998) els canals televisius són qui acaben decidint a quina franja 

publicitaran els anuncis i quanta estona s’emetran anuncis sobre un mateix tema. A més, 

Connors informa que durant el prime time del canal gairebé no hi ha anuncis sobre temes 

relacionats amb el servei públic. 

Així doncs, es tracta d’una situació contradictòria, ja que per part dels canals de televisió 

s’hauria de donar més suport a la visibilització d’aquestes associacions sense ànim de lucre que 

busquen un bé comú. 

2.4. L’espot publicitari 

Des dels inicis de la televisió ha hagut moltes formes de fer publicitat a través d’aquesta. Aquest 

tipus de publicitat pertany a la convencional i la podem trobar en forma de patrocini, publicitat 

estàtica, sobreimpressió, publireportatge, televenda, entre altres. Però el format publicitari 

televisiu per excel·lència és l’espot (Tarragó, 2020). 

Concretament, l’espot publicitari és una producció audiovisual que té com a fi una acció 

comercial. L’objectiu principal d’aquest és persuadir l'espectador de manera que aquest 

adquirirà el producte que se li presenta, adoptarà un comportament diferent, entre altres. L’espot 

publicitari a televisió té una durada d’entre 10 a 60 segons i s’emet entre els diferents programes 

de la graella televisiva, en un moment en què els espectadors aprofiten per desconnectar. Per 

tant, ha de ser el més atractiu i interessant possible, ja que s’ha d’intentar captar l’atenció de 

l’espectador (Viñolas, 2012). 

L’espot televisiu ha estat, des de sempre, la clau d’una campanya de publicitat i/o comunicació. 

El màxim representant d’aquestes i al que aspiraven moltes, era sempre l’espot publicitari 

(Martí, 2019).  

Però, tot i que “l’espot publicitari és el format televisiu per excel·lència, està entrant 

progressivament a Internet” (Adelantado, Sales, Canet i Martí, s.d.).  
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2.4.1. Adaptació de l’espot publicitari al web 3.0 

Des de l’aparició de la xarxa d’Internet els diferents mitjans de comunicació s’han hagut d’anar 

adaptant a aquest nou mitjà. Un exemple es dóna en el món de la premsa escrita, arran de 

l’aparició del web 3.0 i la crisi del paper, aquesta es va haver de reinventar i adaptar-se per a 

seguir informant i comunicant però des d’una perspectiva més moderna. 

De la mateixa manera, el web ha arribat al món televisiu i més concret i específicament, als 

espots publicitaris. Els realitzadors i productors d’aquest tipus de contingut audiovisual s’han 

hagut de reinventar i modernitzar per tal d’apropar-se més al públic. 

“El desenvolupament de les noves tecnologies de la informació i comunicació ha provocat un 

autèntic canvi d’era de la societat global de la informació i, en gran manera, ha implicat una 

revolució (...), tant en el vessant de producció i distribució com de consum a causa de l’extensió 

d’Internet” (Picó, 2017, pàg. 127). 

Una de les característiques que aporta el web 3.0 és el canvi de la figura de l’espectador, que 

passa a ser usuari. Aquest pot “intervenir en els continguts a través de comentaris, blogs, etc., 

al mateix temps que interaccionar mitjançant les xarxes socials”. D’aquesta manera, “augmenta 

el sentit de comunitat i de la connexió real amb la informació” (Picó, 2017, pàg. 128). A més, 

a banda d’aquest feedback que permet per part de l’usuari, permet una major difusió dels 

continguts, no només a l'àmbit local, sinó de manera global (Picó, 2017). 

Tanmateix, l’usuari pot consumir la publicitat que consideri més interessant o per la que tingui 

preferència, en una mena de “publicitat a la carta” (Adelantado, et al., s.d.). 

Tot i això, pel que fa als aspectes d’ecologia, el 71% d’espanyols s’informa sobre aquests temes 

sobre tot a través de la televisió (Cervignon, 2015). Però degut a les restriccions de durada que 

tenen els anuncis a televisió, entre altres motius, el fet d’oferir una part a televisió i l’altra a la 

xarxa permet una durada més extensa d’aquests.  

Així doncs, “la publicitat adquireix en l’univers mediàtic de la xarxa un nou status, un 

protagonisme per si mateix, passant a ser considerat objecte de consum audiovisual” 

(Adelantado, et al., s.d., pàg. 3). 
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3. Anàlisi de referents 
La part pràctica d’aquest treball consisteix a elaborar un producte transmèdia a partir d’un espot 

publicitari. Per a concebre la idea principal de l’espot i la forma de fer-lo un producte 

transmèdia, s’ha investigat sobre diferents productes audiovisuals que han estat estudiats i 

examinats amb el fi d’obtenir un bon espot transmèdia. 

Així doncs, l’elecció dels referents ha estat de les principals empreses i entitats que donen 

suport a la sostenibilitat del medi ambient. S’ha intentat que la selecció sigui àmplia perquè 

cada referent pugui aportar una característica diferent en la concepció del producte audiovisual 

del present TFG. Per tant, a més d’organitzacions que lluiten per la preservació de la natura, 

també s’han inclòs empreses que tenen un producte propi, però què en els seus anuncis mostren 

interessos a favor de la conservació mediambiental. 

L’ordre en què es mostren els referents ve donat segons el lligam que tenen amb el propòsit de 

l’espot resultant d’aquest TFG. Així doncs, els referents i l’ordre són el següent: els dos primers 

són referents que aborden el mateix relat base, l’extinció de la nacra: Ni Una Nacra Menys i 

Salvant tota una espècie. A continuació, estan els que tracten temes relacionats amb la pèrdua 

de biodiversitat i degradació del medi ambient com són l’anunci de National Geographic, el 

d’Estrella Damm i el de Greenpeace. Un altre referent és l’anunci de la World Wildlife Fund, 

que explica la manera de funcionar, les finalitats i els propòsits de l’entitat. Finalment, l’anunci 

de Shell mostra com vendre un producte d’acord amb una filosofia d’empresa respectuosa amb 

el medi ambient. 

3.1. Ni Una Nacra Menys 

El primer referent del present treball és el producte audiovisual que es va crear per a un projecte 

amb una finalitat similar a la d’aquest TFG. 

“Ni Una Nacra Menys” va ser una campanya de crowdfunding que es va dur a terme a través 

de la plataforma de Verkami. Aquesta tenia com a objectiu protegir les nacres supervivents al 

Delta de l’Ebre. Va ser una campanya promoguda per l’Institut de Recerca i Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA), la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS), 

l’associació Vida Marina (VIMAR) i la Universitat de Barcelona (UB) (IRTA, s.d.).  
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L’acció va aconseguir el seu objectiu econòmic el passat 21 de març del 2020 i va sobrepassar 

la quantitat esperada amb un total de 161 donacions per part de mecenes que van voler 

contribuir amb la causa (FECDAS, 2020).  

Per tal de promoure la campanya, es va dur a terme un anunci on s’explica la problemàtica que 

està patint la nacra. Aquest vídeo es va fer per a ser presentat a través de la plataforma de 

Verkami. També es va difondre a través de les xarxes socials de les entitats promotores i a 

través de WhatsApp (Prado, comunicació personal, 25 gener 2021). 

El vídeo comença mostrant el logotip de la campanya (vegeu Figura 2), el qual es troba present 

durant tot l’anunci. A continuació, es mostra un recopilatori d’imatges sobre la nacra i 

seguidament, apareixen vídeos de curta durada sobre hàbitats i poblacions de nacres. Aquests 

clips, van acompanyats de text que indica la localització on han estat gravats i on es troben les 

poblacions. També apareix un text que subtitula el diàleg de la narradora externa. Finalment, 

apareix un recopilatori de tots els col·laboradors que han participat en la campanya. Durant tot 

l’anunci, sona de fons una melodia repetitiva i una mica moguda que potser no aconsegueix 

que l’espectador empatitzi amb la situació. 

L’anunci de la part pràctica d’aquest treball es nodreix de característiques com ara que hi hagi 

una veu en off que vagi narrant el discurs mentre apareixen diferents imatges i vídeos sobre la 

nacra. També s’ha contemplat la idea de mostrar els col·laboradors del projecte al final de 

l’anunci, tot i que no s’ha pogut dur a terme perquè s’espera que el nombre d’aquests vagi en 

augment al llarg del temps i els que s’afegirien a posteriori, no apareixerien. Per tant, només és 

mostra l’isologo del projecte i l’isotip de l’associació. 

 

Figura 2. Fotograma anunci Ni Una Nacra Menys. Font: Verkami – Ni Una Nacra Menys. 
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3.2. Salvant tota una espècie | Estrella Damm 2019 

El segon referent a analitzar és l’anunci realitzat per Estrella Damm que promou el projecte 

“Salvar a la nacra” per tal de salvar la nacra a Calp (Alacant), titulat: Salvant tota una espècie. 

Estrella Damm és una empresa que defensa la sostenibilitat, lluita contra el canvi climàtic i està 

compromesa amb el medi ambient. Aquestes accions les reforça dotant els seus productes amb 

particularitats i materials que suposen un comportament favorable cap al medi ambient. Això, 

es pot veure, per exemple, en l’últim canvi que han fet: han canviat les anelles de plàstic de les 

llaunes de cervesa per anelles de cartó. 

A més, per posicionar-se com un producte proper a la seva terra, a la seva pàgina web tenen un 

espai titulat La Guia d’Estrella Damm, on mostren rutes, racons i projectes del Mediterrani. La 

defineixen com “una guia per a estimar i preservar la natura i cultura úniques del Mediterrani” 

(Estrella Damm, s.d.). 

Una de les entrades d’aquesta guia es Salvant tota una espècie, on s’explica la problemàtica 

que està sofrint la Pinna nobilis i alhora, presenta el projecte de l’Institut d’Investigació en 

Medi Ambient i Ciència Marina (IMEDMAR) de Calp, Alacant. El projecte consisteix a 

resguardar 215 exemplars de nacra que es van recuperar de Portlligat (Girona) el 2017, a més 

d’intentar fer créixer aquest nombre d’individus (Estrella Damm, 2019). 

L’explicació es fa a través de text, imatges i d’un anunci, produı̈t per Estrella Damm. El vı́deo 

promocional comença mostrant clips d’un exemplar de l’espècie, perquè l’espectador es posi 

en context i conegui el bivalve en qüestió. Durant la transició d’aquestes imatges un narrador 

extern comenta una de les principals caracterı́stiques de la Pinna nobilis. A continuació, aquest 

narrador es torna intern quan apareix un pla del director de l’IMEDMAR, José Tena, que 

explica la situació de perill d’extinció en què es troba la nacra (vegeu Figura 3). Aquest tret es 

veu reflectit a l’espot a l’hora d’introduir els dos biòlegs que intervenen, primer s’escolta la 

seva veu i després es revela la seva identitat. A més, s’ha buscat una composició del pla similar 

i en ambdós casos la intromissió sembla una entrevista.  Les següents imatges de l’espot 

analitzat mostren l’equip d’investigació de l’IMEDMAR mentre treballen, investiguen i 

experimenten amb la nacra i el seu entorn. 

Aixı ́doncs, al llarg de tot l’anunci s’alternen les imatges del director, d’exemplars de Pinna 

nobilis i de l’equip d’investigació. Aquestes imatges van acompanyades de l’explicació que fa 
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el José Tena sobre la situació de la nacra, de la feina que estan fent a l’IMEDMAR per conservar 

l’espècie i a més, el director fa una crida als espectadors per ajudar amb la preservació de la 

nacra, ja que dóna les indicacions a seguir en cas que algú es trobi amb un exemplar de nacra. 

També acompanya el clip una melodia d’un instrument de corda pinzada que transmet 

esperança i s’alterna amb el so ambient del mar, lloc d'hàbitat de la nacra. 

Aquest anunci el van aprofitar des de l’IMEDMAR per encapçalar la campanya de 

crowdfunding “Salvar a la nacra”, que van dur a terme a través de la plataforma Ulule. Una 

campanya que va durar quatre mesos i va superar el seu objectiu econòmic el 2 de novembre 

de 2019, amb un total de 82 contribuı̈dors. L’objectiu de “Salvar a la nacra” era seguir buscant 

exemplars vius de nacra a les Illes Columbretes (Castelló) i fer una recerca en diferents zones 

d’Alacant, on constava que podia haver-hi molts exemplars de l’espècie (Rafael, 2019). 

 

Figura 3. Fotograma anunci Salvant tota una espècie. Font: YouTube (minut 0:17). 

 

3.3. National Geographic – What’s Driving Tigers Toward 

Extinction? 

What’s Driving Tigers Toward Extinction és un vídeo realitzat per National Geographic. Aquest 

explica els principals motius pels quals el tigre (Panthera tigris) es troba en perill d’extinció. 

No es tracta d’un anunci publicitari com a tal, però la forma en què expressa el contingut i la 

durada (5:45 minuts) s’han vist reflectits en la producció de l’espot per a web d’aquest TFG, ja 

que també és de llarga durada.  
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El vídeo comença amb una imatge de l’espècie a tractar, és a dir, del tigre. Va acompanyada 

d’una melodia formada per preguntes i respostes musicals, fet que ajuda a què l’espectador 

tingui curiositat i vulgui conèixer més sobre el tema. A continuació, per començar a parlar sobre 

l’animal, el vídeo del tigre queda reduït a un espai determinat de la pantalla i apareixen una 

sèrie de gràfics que ajuden a completar la informació que dóna el narrador extern. Entre ells, a 

la part superior esquerra apareix un gràfic de la IUCN Red List que mostra el grau d’amenaça 

en què es troba l’espècie (vegeu Figura 4). En l’espot televisiu d’aquest treball, s’ha volgut fer 

al·lusió a aquest gràfic amb la finalitat d’alarmar i cridar l’atenció de l’espectador. 

 

Figura 4. Fotograma vídeo What’s Driving Tigers Toward Extinction? Font: YouTube (minut 

0:07). 

Aquest suport de gràfics està present durant tot el vídeo, a més, al llarg d’aquest apareixen una 

sèrie de documents d’arxiu. Concretament, imatges i fonts periodístiques, de les quals s’indica 

la procedència de la font. Finalment, abans d’acabar-se el vídeo apareix un pla on es mostra a 

l’usuari diferents vídeos per seguir coneixent més sobre National Geographic. També se li 

indica on pot subscriure’s per estar pendent dels nous continguts que es penjaran al canal de 

YouTube. 

3.4. Estrella Damm – Campanya Mediterràniament 2019 

Estrella Damm presenta cada estiu una nova campanya per promocionar la seva cervesa. Fins 

a la campanya del 2019, els espectadors només podien gaudir, a través del mitjà de la televisió, 

d’uns segons de la campanya i en cas que volguessin veure tot l’anunci sencer havien d’entrar 

al web que se’ls indicava al final de l’espot. 
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La campanya no es basava només en l’elaboració de l’espot mostrat per televisió, sinó que 

consistia en la producció d’un curtmetratge on es narrava una història i el producte, en aquest 

cas la cervesa Estrella Damm, era present.  

Ara bé, la campanya Mediterràniament de l’any 2019 es va dividir en tres actes diferents i en 

cadascun narra una història diferent però amb una mateixa finalitat: conscienciar sobre la 

importància de cuidar i protegir el mar Mediterrani. I d’aquesta manera “reforçar el seu 

compromís amb la sostenibilitat” (Damm Corporate, 2019). Tot i això, a la televisió només 

apareix un fragment de l’anunci i l’espectador, per poder veure’l sencer, ha d’accedir a Internet. 

Això es podria definir com un producte transmèdia a través del qual la marca pretén fer ressò 

del seu nom i que l’espectador, en veure un fragment del seu anunci, es quedi amb ganes de 

veure’l sencer. Aquesta característica ha estat fonamental a l’hora de plantejar els suports 

d’exhibició de l’espot resultant d’aquest TFG.  

3.4.1. Acte 1. Ànima 

El referent que s’ha seleccionat dintre la campanya Mediterràniament de l’any 2019, ha estat el 

primer acte titulat Ànima. 

L’anunci, d’1:12 minuts de durada, no mostra en cap moment el producte que ven la marca, 

sinó que es centra més a transmetre un missatge de conscienciació mediambiental. Pretén que 

l’espectador entengui el procés pel qual estan passant els animals aquàtics amb la presència de 

plàstic al mar, però representant-ho amb una figura humana. 

El primer pla de l’anunci mostra un pla general del mar Mediterrani, tal com s’observa a la 

Figura 5, per situar l’espectador, al qual s’apropa cada cop més fins que al següent pla la càmera 

ja es troba dintre l’aigua. Aquest primer pla és acompanyat d’una música de fons i del so 

ambient del mar. La idea de situar a l’espectador mitjançant un pla aeri de la localització en 

qüestió es veu reflectida en els dos primers plans dels dos espots resultants d’aquest TFG, que 

situen a l’espectador al Delta de l’Ebre, concretament a la barra del Trabucador i la badia dels 

Alfacs, una de les zones amb més exemplars de nacres. 
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Figura 5. Fotograma espot Ànima. Font: YouTube (minut 0:03). 

Quan la cantant comença a cantar, es canvia de pla i apareix una figura femenina que comença 

a ballar de manera que gaudeix de la natura que l’envolta sota l’aigua. Aquest primer acte 

representa que aquella persona és feliç i no té por. 

Ara bé, hi ha un punt de gir quan apareixen grans superfícies de plàstic que envolten el 

personatge i aquest lluita per no quedar-se atrapat enmig del  caos. Aquest succés s’accentua 

més amb la música, ja que comencen a sonar instruments de percussió i de corda fregada que 

busquen transmetre a l’espectador inquietud i tensió. Aquest èmfasi que dóna la música, s’ha 

plasmat a l’espot de la pàgina web, ja que quan es comença a parlar de l’associació la música 

varia i aconsegueix transmetre esperança i motivació. 

Finalment, es dóna el clímax de la història quan la contaminació aquàtica l’acaba vencent i la 

noia cau rendida al fons del mar. En aquest cas, es baixa la intensitat de la música i apareix la 

frase que reflecteix el tema central de la campanya per acabar de concloure l’espot. 

 

3.5. Greenpeace – El hogar de los tigres de Sumatra està 

siendo destruido 

El hogar de los tigres de Sumatra està siendo destruido es un vídeo de curta durada realitzat 

per Greenpeace, una Organització No Governamental creada l’any 1971. Va ser un dels grups 

pioners del moviment ecologista que avui dia, encara es troba en funcionament (Picó, 2017). 

El present anunci narra dues problemàtiques mediambientals en 1:00 minut. Per una banda, 

exposa el perill en què es troben els tigres de Sumatra, i per l’altra els problemes presents i 
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futurs que causen les desforestacions. Ho fa tot dintre del mateix anunci perquè un dels 

principals factors que fa que el tigre de Sumatra estigui en perill d’extinció és la desforestació. 

Aquest potencial de transmetre dos missatges alhora en una durada tan breu i de manera tan 

clara, s’ha intentat seguir per a la realització de l’espot televisiu, ja que es pretén transmetre un 

missatge de manera clara en el breu temps de duració.  

El format en què presenta l’anunci és en forma de quadrat, tal com es mostra a la Figura 6. És 

degut al fet que aquest anunci es va fer amb la intenció de llençar-lo a través d’Instagram. 

Concretament, el van publicar al compte d’Instagram de @greenpeace_esp el 14 de juny del 

2020. Així doncs, la durada també va lligada amb la plataforma d’exhibició, ja que les 

publicacions d’Instagram no permeten vídeos d’extensa durada.  

 

Figura 6. Fotograma espot El hogar de los tigres de Sumatra està siendo destruido. Font: 

YouTube (minut 0:19). 

L’anunci està format per diferents vídeos de curta durada que justifiquen el que s’està explicant. 

La informació es dóna a través de frases curtes que van apareixent durant el vídeo, de les que 

se’n destaca la paraula que aporta més informació o és més rellevant en el missatge que es vol 

transmetre. La manera en què es presenten tant els vídeos com el text, fan que el clip sigui molt 

dinàmic i l’espectador no aparti la mirada. Així doncs, tant l’espot televisiu com el de web 

intenten adoptar aquestes característiques per tal d’obtenir tot l’atenció per part de l’espectador 

i usuari. 

Per últim, la música que acompanya l’anunci es tracta d’una melodia que transmet a 

l’espectador empoderament i l’incita a la lluita en contra de les problemàtiques presentades a 

l’anunci. 
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3.6. WWF – What does WWF do? 

La World Wildlife Fund (WWF) va ser la primera Organització No Governamental, instaurada 

el 1961, que vetllava per la conservació i preservació de la natura (Picó, 2017). Avui dia, compta 

amb més de 5 milions de socis i afiliats (WWF, s.d.).  

Per tal de difondre la seva tasca i demostrar al món el que fan, van fer l’anunci titulat What 

does WWF do?, que forma part del conjunt de referents del present treball.  

L’espot comença mostrant a l’espectador diferents problemes que es troben actualment a la 

natura, com són la capa d’ozó, la crema de boscos o el desglaç dels glaciars. Plans on la figura 

humana no és quasi present. A continuació, quan comença a parlar del que fa la WWF, apareix 

un pla d’una persona que s’interpreta com a treballador o voluntari de l’organització.  

Seguidament, comença a nombrar els valors que regeixen la WWF i cada cop que anomena un 

d’aquests és congela el vídeo que s’està reproduint i se li fa un zoom in. A més, se li canvia el 

color i passa a ser en blanc i negre. Per sobre de la imatge apareix el text que transcriu el valor 

esmentat, tal com es pot observar a la Figura 7. D’aquesta manera es pretén que l’espectador 

presti més atenció. Aquesta particularitat la comparteix amb l’espot resultant, ja que s’ha 

considerat que és una bona eina per transmetre un missatge de manera clara i breu, a més 

d’aconseguir tota l’atenció de l’espectador.  

 

Figura 7. Fotograma espot What does WWF do? Font: YouTube (minut 0:36). 

Després d’anomenar cada característica, hi ha una petita explicació d’aquesta on apareixen 

imatges que indiquen el que s’està dient i a sobre d’aquestes, el text que transcriu literalment 

les paraules del narrador extern.  
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L’últim que apareix a l’anunci i que s’ha considerat oportú que quedi reflectit a l’espot resultant, 

és el logotip de WWF, aquest va acompanyat de l'eslògan i d’un hashtag. Aquesta acció aclareix 

a l’espectador qui és l’anunciant d’aquest espot, a més de mostrar-li un eslògan atractiu per 

captar més la seva atenció i un hashtag per poder fer cerca a través de xarxes socials. 

La música que s’utilitza al llarg de tot l’espot és una música dinàmica, però fa transmetre a 

l’espectador cert grau de melancolia. S’aconsegueix amb els instruments utilitzats, ja que hi 

predominen els de corda, ja sigui percudida o fregada com ara el piano o el violí, entre altres. 

La melodia emprada per a l’espot de la WWF, ha estat una gran font d’inspiració per a la cerca 

de la música dels espots d’aquest treball. 

3.7. Shell – Nature-based solutions and Shell | New Energies 

Shell és un grup d’empreses que treballen en l’àmbit energètic i petroquímic, i lluiten “per 

construir un futur energètic sostenible” (Shell, s.d.).  

En aquest anunci, Shell mostra als consumidors la seva preocupació pel medi ambient i pel 

canvi climàtic. Ho fa a través de les accions que dóna suport l’empresa i les activitats principals 

d’aquesta. Així doncs, l’espot comença amb quatre imatges de boscos i a mesura que van 

apareixent aquestes, es van superposant diferents sons ambients. A continuació, es canvia de 

pla i apareix una altra imatge d’un bosc, però en aquest cas, acompanyada d’un missatge 

relacionat amb els arbres i el canvi climàtic. Tots els plans sobre natura que apareixen a l’espot 

són amb moviment, això comporta que l’espectador no es distregui i estigui atent amb les 

imatges. Aquest tret es veu reflectit en la majoria dels plans de la part pràctica del present 

treball. Al llarg de l’espot analitzat sona una melodia de fons que ajuda a fer que l’anunci sigui 

molt dinàmic, ja que no es tracta d’una música trista ni lenta, sinó tot el contrari. 

En la globalitat de tot l’espot, només apareixen cinc plans que mostren el producte o l’empresa. 

La resta de plans fan referència al que s’explica a través del text i són plans on abunda la 

presència de natura. També cal destacar que la informació que s’ofereix a l’espectador, es duu 

a terme de manera escrita i no verbal, ja que en la majoria de plans apareix un text centrat a la 

imatge que transmet un missatge determinat. El fet que no hi hagi narrador extern i que sigui 

l’espectador qui hagi de fer l’esforç de centrar-se a llegir el text, s’ha reflectit a l’anunci 

televisiu d’aquest treball i en alguns moments de l’anunci de llarga durada, de manera que 
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apareix un text amb informació rellevant mitjançant una tipografia moderna, sense sans serif i 

entenedora, similar a la de l’espot de Shell. 

Abans d’acabar-se l’espot apareix la marca que ha pagat l’anunci, en aquest cas Shell, i l'eslògan 

de la campanya. A continuació, i per concloure sona el soundlogo de la marca i apareix el 

hashtag que fa referència a aquesta, tal com es pot observar a la Figura 8. S’ha seguit aquesta 

pauta al final dels espots realitzats, ja que en un primer pla apareix l’eslògan del projecte i en 

el pla següent, a més d’aparèixer l’enllaç del web, al final apareix la imatge corporativa del 

projecte Safe Pinna i de l’associació GC&NC. S’ha considerat oportú fer-ho amb dos plans 

diferents, perquè d’aquesta manera s’evita sobrecarregar un sol pla amb molta informació i així, 

l’espectador té temps d’assimilar tot el que se li mostra. 

 

Figura 8. Fotograma espot Nature-based solutions and Shell. Font: YouTube (minut  0:48). 
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4.      Objectius i abast 
Aquest treball es complementa amb dos altres treballs de final de grau de la Universitat Central 

de Catalunya – Universitat de Vic. Així doncs, els objectius comuns dels tres treballs són: 

x Conscienciar la població catalana d’entre 18 a 65 anys, per a la conservació d’espècies 

animals en perill d’extinció, concretament de la nacra (Pinna nobilis). 

x Informar a la població sobre la nacra, com a espècie bandera del Delta de l’Ebre. 

x Engegar l’associació GC&NC i el projecte Safe Pinna. 

L’aportació del present treball en la globalitat de tots tres es dóna en l’àmbit publicitari i de 

comunicació. L’objectiu principal d’aquest és: 

x Elaborar un producte transmèdia per a contribuir, des de l’àmbit de la publicitat, amb la 

conscienciació de la problemàtica actual de la nacra al Delta de l’Ebre. 

Com que la part pràctica d’aquest treball conserva una estreta relació amb el plantejament 

teòric, s’ha plantejat objectius per a cadascuna de les parts. Així doncs, els objectius específics 

de la part de recerca i investigació teòrica, són: 

x Conèixer en més precisió el llenguatge publicitari, concretament la publicitat 

relacionada amb el medi ambient i l’aparició de l’espot publicitari al web. 

x Aprendre com es treballa amb la publicitat en associacions sense ànim de lucre. 

D’altra banda, els objectius a assolir de la part pràctica són: 

x Realitzar un espot publicitari com una acció transmèdia. 

x Donar a conèixer l’associació GC&NC i el projecte Safe Pinna. Així com, conscienciar 

la població sobre la pèrdua de biodiversitat. 

x Elaborar una pàgina web amb la funció exclusiva de mostrar l’espot publicitari.  

Cal tenir en compte que la pàgina web presentada en aquest treball es complementarà i 

s’acabarà de dissenyar un cop estiguin aprovats els estatus de l’associació GC&NC i el projecte 

Safe Pinna. Des d’aquest suport, l’usuari podrà obtenir més informació sobre l’associació i el 

projecte. Així doncs, per dotar l’espot com una acció transmèdia s’ha considerat oportú realitzar 
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un espot de curta durada i un més extens. L’anunci televisiu, de breu duració, serà emès a través 

de la televisió territorial Canal Terres de l’Ebre, i possiblement a través de la televisió 

autonòmica catalana, TV3. 

Per últim, els objectius personals són: 

x Implementar estratègies per a treballar en un equip interdisciplinari des de l’àmbit de la 

comunicació. 

x Conèixer detalladament l’espècie en qüestió per tal de poder elaborar un bon producte 

audiovisual, fruit del present TFG. 

x Col·laborar i complementar amb diferents tasques per tal d’assolir un únic objectiu 

(aconseguir la creació de l’associació). 

Pel que fa a l’abast d’aquest TFG, també s’ha d’estudiar des de les dos parts que conformen el 

treball. Així doncs, l’abast de la part teòrica, seria tots aquells estudiants que en un futur vulguin 

conèixer més sobre publicitat ecològica i la publicitat emesa per associacions sense ànim de 

lucre per dur a terme treballs d’àmbit universitari, o simplement per adquirir coneixements en 

el camp de la publicitat. La recerca, també pot interessar a aquelles associacions no lucratives 

que volen anunciar els seus serveis i/o productes. Fins i tot, l’abast de la part teòrica pot ser 

qualsevol persona amb ganes de conèixer més sobre els diferents camps de la publicitat que 

s’han estudiat. 

L’abast de la part pràctica és el target al qual es pretén arribar amb la realització dels espots 

publicitaris. El de l’espot televisiu és un públic generalista de persones d’entre 18 a 65 anys. 

En canvi, el de l’espot de llarga durada de la pàgina web és un target especialitzat i interessat 

amb el medi ambient i la conservació de la biodiversitat d’entre 18 a 65 anys.  
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5. Metodologia i flux de treball 
En aquest apartat es duu a terme l’explicació dels passos que s’han seguit per poder aconseguir 

els objectius plantejats al punt 4 del present treball. Aquest és un treball aplicat, és a dir, que 

consta d’una part pràctica. Per poder aconseguir un bon resultat i un bon treball pràctic, s’ha 

hagut de fer una feina de recerca per obtenir els coneixements necessaris que conformen la part 

teòrica d’aquest. 

En primer lloc, s’ha de fer esment en què la temàtica del treball de fi de grau va ser modificada 

i que per tant, la feina de recerca del present treball va començar a mitjans de desembre del 

2020. Al principi, el fet de començar a fer cerca més tard va suposar un petit trasbals per a la 

redacció d’aquest document. Afortunadament, s’ha gestionat de manera adequada i s’ha 

aconseguit superar. Així doncs, per tal d’entendre com s’ha acabat assolint la totalitat del 

present treball s’ha dividit aquest apartat en diferents seccions per tal d’explicar-ho amb més 

evidència, tenint en compte l’estreta relació que estableixen la part teòrica i la part pràctica. 

Aquestes s’han tractat en conjunt, dividint-se en les fases de la producció audiovisual. Abans, 

però, cal conèixer el projecte per al què s’han elaborat ambdós espots publicitaris. 

5.1. Safe Pinna 

Com s’ha explicat en apartats anteriors, aquest TFG és un treball que es complementa amb dos 

altres treballs de fi de grau de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Els tres 

treballs, corresponents a àmbits acadèmics diferents, tenen un objectiu principal comú: 

preservar i salvaguardar la nacra (Pinna nobilis) al Delta de l’Ebre. Aquest objectiu es durà a 

terme gràcies a la creació d’una associació sense ànim de lucre, anomenada Global Change & 

Nature Conservation (GC&NC). El primer projecte que tirarà endavant és el Safe Pinna, el qual 

contribuirà a conservar l’espècie a les badies dels Alfacs i del Fangar. Aquest està format, 

inicialment, per tres joves que estimen la seva terra, el Delta de l’Ebre i tot el que la conforma. 

Ells són: 

x Ferran Bertomeu Pagà: responsable de l’associació GC&NC i cap del projecte Safe 

Pinna. La seva aportació per contribuir amb la conservació de la nacra es dóna en 

l’àmbit empresarial i de màrqueting. És l’encarregat de tirar endavant l’associació i, 

consegüentment, el projecte. 
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x Eric Ribes Llauradó: responsable de l’estudi biològic del projecte Safe Pinna. El seu 

TFG ha consistit en conèixer l’estat actual de la nacra a les badies dels Alfacs i del 

Fangar al Delta de l’Ebre. A més a més, ha obtingut un coneixement més acurat i concís 

sobre l’espècie. 

x Brigitte Franch Aliau: la seva aportació al projecte Safe Pinna és mitjançant la 

comunicació i la publicitat, amb la finalitat de donar a conèixer aquesta espècie tan poc 

coneguda i la problemàtica que presenta actualment. 

El treball dels tres membres s’ha realitzat a partir de l’elaboració dels TFG pertinents. És per 

aquest motiu que, a mesura que s’han adquirit coneixements sobre els respectius àmbits, els 

objectius del present treball i la finalitat de l’espot resultant s’han modificat. També és per 

aquest motiu que no s’han establert un calendari de dates concretes per dur a terme les Pre 

Production Meetings, ja que els tres membres han estat en contacte freqüent i cada cop que ha 

hagut alguna novetat o modificació de la idea original ha estat comenda entre els tres.  

Així doncs, pel que fa al present treball, l’objectiu inicial era fer un espot publicitari, com a 

primera acció d’una campanya transmèdia anomenada Nacra’t, que tenia com a finalitat 

aconseguir col·laboradors i socis que fessin aportacions econòmiques per tirar endavant 

l’associació i el projecte. Actualment, després d’assolir tots els coneixements teòrics necessaris 

per idear i crear l’anunci, s’ha reconsiderat la finalitat d’aquest. Per tant, tant la fi de l’espot 

com de Nacra’t és donar a conèixer la nacra i la situació actual de l’espècie tant a escala global 

com al Delta de l’Ebre. Amb això, es contribueix a incrementar el coneixement de la societat 

entorn a la pèrdua de biodiversitat i el medi ambient. A més, de buscar col·aboradors i gent que 

participi activament del projecte i de l’associació. 

Com s’ha esmentat, la part pràctica d’aquest treball és la primera acció transmèdia de la 

campanya de publicitat i comunicació transmèdia del projecte Safe Pinna, anomenada Nacra’t. 

A continuació, s’explica breument la campanya, per conèixer-ne més sobre aquesta vegeu 

l’Annex 1 d’aquest document. 

5.1.1. Nacra’t 

Nacra’t és una campanya de comunicació i publicitat amb una estratègia transmèdia, que pretén 

donar a conèixer el projecte Safe Pinna, de l’associació GC&NC. També busca conscienciar a 

la població amb la pèrdua de biodiversitat i concretament, de la nacra.  
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La campanya proposa una sèrie d’accions, cadascuna dirigida a un públic concret. En canvi, els 

espots d’aquest TFG arribaran i donaran a conèixer el relat al públic en general. 

A la Figura 9, s’aprecia un mapa de conceptes on es mostra les diferents accions transmèdia. A 

més, a cada acció s’indica de forma visual el format en què s’impartirà, per on es distribuirà  i 

a través de quins mitjans es podrà accedir. 

 

Figura 9. Mapa de conceptes de la campanya transmèdia Nacra’t. Font: Elaboració pròpia. 

La primera acció que es durà a terme és l’exhibició de l’espot a través de televisió i, 

consegüentment, a través del web. L’elaboració d’aquesta acció s’explica al punt 5.3.2 d’aquest 

capítol. 

La segona acció és la campanya de recollida de plàstics que consisteix a fer una jornada mensual 

per netejar les diferents platges que formen el Delta de l’Ebre. Tot i que no hi ha una relació 

directa amb la nacra, és una manera d’afavorir l’hàbitat d’aquesta i moltes altres espècies. A 

més, es contribueix a reduir la contaminació de les platges i mars. Per generar ressò, arran 

d’aquesta activitat, es durà a terme un sorteig a través del perfil d’Instagram. També, durant les 

jornades, es gravarà una sèrie de vídeos que serviran com a material per a difondre a través de 

les xarxes socials i pàgina web. Finalment, amb el plàstic recollit al final de la campanya, 

s’elaboraran ampolles de plàstic reciclat que serviran com a producte llicència per a vendre i 

així, obtenir fons econòmic per al projecte. 
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El quiz és una proposta per a fomentar el coneixement sobre l’espècie a través del perfil 

d’Instagram. Està format per una sèrie de preguntes que es faran, setmanalment, als usuaris a 

través de les històries. L’endemà de publicar la història, es pujarà un post que revelarà la 

resposta correcta de la pregunta, a més d’oferir més informació sobre el tema en qüestió.  

Mostregem?, és una altra activitat que s’oferirà a través del perfil d’Instagram. Aquesta 

consisteix a elaborar vídeos que es publicaran a l’apartat de reels. En aquests es mostraran un 

resum dels censos que s’hagin fet durant la setmana on es comentarà el nombre de nacres 

trobades, quantes n’hi ha de vives, quantes de mortes, entre altres. 

La cursa enigmàtica és una activitat lúdica per alumnes de primària i secundària. Aquesta, 

s’impartirà de manera presencial i permetrà mitjançant el joc, donar a conèixer a un públic més 

jove la nacra i la problemàtica en què es troba actualment. 

Finalment, l’última acció proposada està formada per dues activitats que van lligades entre si. 

Com a activitat principal, es durà a terme una exposició presencial sobre pèrdua de biodiversitat 

on es donarà a conèixer aquells animals que estan en perill d’extinció. Dintre d’aquesta 

exposició hi haurà un joc interactiu, creat expressament per a aquesta, en què els jugadors es 

converteixen en bussejadors i han d’intentar capturar els animals que no estan en perill 

d’extinció. 

Per conèixer més detalladament les accions proposades és convenient consultar el capítol 

“Estratègia Transmèdia” de la bíblia transmèdia Nacra’t (vegeu pàg. 19, Annex 1). 

 

5.2. L’espot/s 

L’anunci publicitari és la primera acció que es durà a terme sobre la campanya de comunicació 

i publicitat, Nacra’t. El principal objectiu d’aquest és donar a conèixer la nacra i la problemàtica 

en què es troba actualment. També, donar a conèixer el projecte Safe Pinna i l’associació 

impulsora d’aquest, GC&NC. A més a més, contribuir a incrementar el coneixement de la 

societat sobre la pèrdua de biodiversitat, la conservació d’espècies i el medi ambient. 

Per aconseguir l’espot resultant s’ha seguit les fases per obtenir un producte audiovisual. 

Aquestes són: preproducció, producció i postproducció. 
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5.2.1. Preproducció 

L’etapa de preproducció comença quan es planteja la temàtica d’aquest treball i la part pràctica 

pertinent. En aquesta fase és on s’ha de concretar tots els elements necessaris per evitar 

dificultats a l’hora de dur a terme les següents etapes i, en conseqüència, per aconseguir una 

correcta realització del producte audiovisual. 

Quan l’Eric i el Ferran van proposar-li a l’autora del present treball participar i col·laborar en 

el projecte Safe Pinna, i per tant, formar part de l’equip en l’àmbit de comunicació i publicitat, 

el primer que es va debatre va ser els principis i valors del projecte i de l’associació. 

A continuació, es va concretar quin era el missatge que es volia transmetre i de quina manera. 

Com s’ha explicat anteriorment, aquest, finalment, ha estat un missatge de conscienciació 

ambiental i preservació de la biodiversitat. També es va acordar el format en què es donaria a 

conèixer aquest missatge, la proposta inicial i final va ser a través de la publicitat, concretament 

a través d’un anunci que formés part d’una campanya transmèdia. 

L’autora del treball, en acceptar la participació amb el projecte, desconeixia l’espècie en 

qüestió, la nacra. Llavors, els altres dos membres del projecte que són estudiants del Grau de 

Biologia, van haver de transmetre-li tota la informació sobre la nacra amb la finalitat de poder 

construir un missatge clar i concís.   

Per conèixer una mica més sobre el tema, es va fer recerca sobre campanyes anteriors 

relacionades amb la nacra amb el propòsit de conèixer els models de publicitat que van fer 

servir, per identificar els seus punts forts i millorar-los en el producte audiovisual restant. A 

més, es va ampliar el camp d’investigació, de manera que es van buscar anuncis i vídeos que 

no tractessin l’espècie de la nacra, però si algun tema relacionat amb el missatge que és volia 

transmetre. La cerca de referents va ser molt àmplia i d’entre tots els consultats, la selecció ha 

estat bastant acurada, tenint en compte els temes que tracta cadascun d’ells i l’aportació que 

podia fer al producte restant. Els referents escollits finalment són els que es troben a l’apartat 3 

del present treball. 

Es va trobar referents per mitjà de diferents vies. Els primers, provinents del record, per tenir 

una idea general del camp d’estudi. Es va fer memòria de tots aquells anuncis vistos amb el 

temps que tractessin la natura, el medi ambient, el canvi climàtic o que fessin una mínima 

al·lusió a aquests. A partir d’aquí, es va començar a fer cerca a través d’Internet. També es va 
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fer ús de la xarxa social d’Instagram. Finalment, es va consultar als companys de projecte, que 

van proporcionar una sèrie d’informacions necessàries per acabar de completar els referents 

actuals. 

Un cop explorats els anuncis del camp de la publicitat mediambiental, era adient començar a 

aprofundir en la teoria relacionada amb aquest. Així doncs, es va començar a cercar, llegir i 

estudiar els llibres, articles i documents que van proporcionar els coneixements necessaris per 

elaborar una part fonamental d’aquest treball, el marc conceptual.  

Els temes generals sobre els quals es va fer cerca i que es veuen reflectits en l’apartat 2 d’aquest 

treball són la publicitat, la publicitat ecològica i el seu target, la publicitat d’associacions sense 

ànim de lucre, l’espot publicitari i la recent presència de la publicitat al web. La recerca es va 

dur a terme mitjançant l’ús de les següents paraules clau: publicitat, publicitat ecològica, 

publicitat mediambiental, publicitat verda, consciència mediambiental, consumidors ecològics, 

consumidors verds, associacions sense ànim de lucre, organitzacions no lucratives, publicitat 

d’organitzacions no governamentals, espot publicitari, espot publicitari en web, web 3.0 i 

usuari, entre altres. 

A partir d’aquest moment, un cop adquirits aquests coneixements sobre els diferents tipus de 

publicitat i els diferents temes que es tracten en el producte resultant, es va començar a pensar 

i idear el producte audiovisual. 

Així doncs, es va començar a pensar en la idea i la proposta de com seria l’anunci. En començar 

a construir el missatge que es pretenia fer arribar a l’espectador. Per a estructurar-lo i tenir-ne 

una visió més clara, és va elaborar un guió literari per a l’espot de televisió i un altre per al del 

web. 

La idea principal de l’anunci va ser pensada per a dur-la a terme en una sola localització, ja que 

és una de les poques zones on hi ha exemplars de nacra i de la que es té constància de l’estat de 

cadascuna d’elles. El lloc escollit per la gravació, és un lloc de difícil accés, ja que es troba 

enmig de la badia dels Alfacs. Per aquest motiu, i després de visitar la localització, es va fer 

una selecció acurada i imprescindible tant de material com de personal. A més, es van haver de 

demanar tots els permisos corresponents per poder efectuar la gravació (explicat més 

detalladament al punt 9.4. del present treball). Finalment, també es va començar a pensar amb 

l’aspecte final del producte, l’aspecte visual que es volia aconseguir. 
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5.2.2. Producció 

L’etapa de producció comença el dia que es duu a terme la gravació de l’espot. Aquesta 

comença amb la primera jornada de la captació d’imatges aèries realitzades amb dron, 

concretament amb el model DJI Phantom 4. Per dur a terme la gravació es va accedir a través 

de la Barra del Trabucador fins al punt des d’on embarca l’equip de l’IRTA per anar a mostrejar 

les poblacions de nacres. Des de la vora de la mar, es va sobrevolar el dron per sobre la barra, 

capturant imatges d’aquesta i de la Punta de la Banya, i per sobre d’una de les zones on habiten 

més exemplars de nacres. Aquest últim es volia que fos un pla en què el dron estés més prop de 

l’aigua i no va ser possible a causa del vent. 

La segona jornada de rodatge va tenir lloc dintre la badia dels Alfacs, a la zona on hi ha nacres, 

i a la vora del mar. Per accedir dintre la badia es va necessitar un barquet a rem. Com que aquest 

era bastant petit es van haver de fer uns quants viatges per poder entrar tot el material. Quan es 

va arribar a la localització, el nivell del mar era bastant baix i moltes de les nacres de la zona es 

trobaven fora de l’aigua. És per aquest motiu que es van començar a enregistrar els plans de 

nacres en estat de dessecació. L’enregistrament es va dur a terme amb una Sony Alpha A7S 

MK III i amb l’òptica 70-200mm 2.8 Sony Gmaster.  

Un cop enregistrats aquests plans, a continuació, es van gravar els de les nacres que estaven 

totalment cobertes d’aigua, ja que si s’hagués esperat a fer-se al final del dia, el nivell de l’aigua 

hauria estat més alt i no s’hagués pogut dur a terme. La captació d’imatges aquàtiques es va 

poder dur a terme gràcies a l’adquisició d’una peixera que es va col·locar sobre l’aigua i a dintre 

hi havia la càmera. Aquest muntatge es va haver de fer per tal d’aconseguir els plans resultants 

i el càmera anava enfonsant i/o elevant la peixera de dins l’aigua. Amb aquest recurs es va 

estalviar l’adquisició d’una càmera subaquàtica de bona qualitat.  

Finalment, un cop gravats tots els plans de nacres, es va gravar als dos biòlegs seguint el guió 

literari per a l’espot de llarga durada, fet a la fase de preproducció. L’Eric i el Ferran van 

explicar l’espècie en qüestió, el sorgiment de l’associació GC&NC i el projecte Safe Pinna.  

Fins aquí té lloc l’etapa de producció de la part pràctica d’aquest treball. 
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5.2.3. Postproducció 

La postproducció de l’anunci comença després del rodatge. Aquesta etapa comença fent tres 

visionats generals de totes les preses. D’entre totes aquestes, se’n fa una selecció de les que han 

quedat millor. Després es fa un altre visionat per confirmar l’elecció i s’ordenen els plans tal 

com han d’aparèixer al llarg de l’espot.  

Un cop ordenats, s’importen els clips de vídeo al software d’edició i muntatge, Adobe Premiere 

Pro. S’ha escollit aquest programari perquè és un programa que no és complicat d’aconseguir i 

ofereix les eines necessàries per a dur a terme l’edició del producte. També permet obtenir un 

resultat d’aspecte professional i a més, treballar simultàniament amb el programa After Effects, 

des del qual s’han elaborat tots els elements gràfics del producte audiovisual. Tot i que a Adobe 

Premiere Pro també es pot introduir elements d’aquest tipus, aquests vénen predeterminats i no 

es té tanta llibertat per dur-los a terme. En canvi After Effects permet la creació d’aquests des 

de zero. Per aquest motiu es va escollir aquest programa, ja que es pretenia elaborar un estil 

gràfic determinat. 

La correcció de l’àudio dels diàlegs s’ha fet des d’Adobe Premiere Pro, ja que permet una edició 

per canals i no fa falta anar pista per pista. Així doncs, s’han ajuntat els àudios de cadascun dels 

interventors en dos canals diferents i s’han realitzat els ajustos necessaris per a cadascun d’ells. 

Pel que fa a l’aspecte visual de l’espot, s’ha dut a terme la correcció de color amb el software 

DaVinci Resolve, ja que és un programa que permet importar el timeline resultant del programa 

d’edició i muntatge. D’aquesta manera no s’altera l’ordre preestablert. A més, permet ajuntar 

plans similars i l’edició es pot fer a través de nodes, fet que afavoreix la correcció, ja que si es 

vol modificar algun dels paràmetres retocats anteriorment es pot fer sense cap problema. 

Un cop obtingut el màster de la peça, és hora d’atribuir-li uns drets d’explotació i cessió, 

explicats a l’apartat d’aspectes legals del present document.
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6. Anàlisi i resultats 
Reprenent l’objectiu principal d’aquest treball de fi de grau: elaborar un producte transmèdia 

per a contribuir, des de l’àmbit de la publicitat, a la conscienciació de la problemàtica actual de 

la nacra al Delta de l’Ebre. En aquest apartat es contribueix a esmentar i comentar el resultat 

final d’aquest. 

Primerament cal esmentar que per aconseguir aquest producte transmèdia s’han elaborat dos 

espots publicitaris. Un de curta durada que s’emetrà per televisió i té el següent enllaç web: 

https://asavepinna.wixsite.com/safepinna. En aquesta pàgina web es pot veure el segon espot 

realitzat de llarga durada. 

A continuació s’explica i s’analitza els resultats obtinguts del present treball de fi de grau. 

6.1. L’espot/s 

L’espot publicitari és la primera acció que s’ha dut a terme de la campanya de comunicació i 

publicitat transmèdia Nacra’t, adjunta a l’Annex 1 d’aquest document. 

Seguint la definició de García-Uceda (2011, citat per Vilajoana, Jiménez, González i Baurier, 

2016), “la publicitat, gràcies als mitjans de comunicació de masses (mass media), pretén donar 

a conèixer un producte, un servei, una idea i/o una institució, amb la finalitat d’informar i/o 

influir en la seva compra o acceptació”, s’ha considerat que el més idoni era començar a fer 

ressò de l’associació i del projecte per mitjà d’aquesta, ja que tant Safe Pinna i GC&NC, en el 

moment d’entrega del present document, encara no hauran sortit a la llum i per tant, no s’hauran 

donat a conèixer. 

Concretament s’ha parlat de publicitat verda, també coneguda com a publicitat mediambiental 

o ecològica. Això és degut al fet que el que es volia publicitar no era cap marca ni cap producte, 

sinó l’estat en què es troba una espècie en perill crític d’extinció, la nacra. També donar a 

conèixer el projecte que pretén preservar aquest bivalve, al Delta de l’Ebre, i l’associació que 

el tira endavant. Això, coincideix amb una de les característiques a les quals Pol, Vidal i Romeo 

(2011) associen la publicitat mediambiental: comunicar accions que promouen comportaments 

o tractes favorables, respectuosos i correctes amb el medi ambient. També coincideix amb una 

de les definicions que fan Banerjee, Gulas i Iyer (1995) sobre aquest tipus de publicitat: és 

aquella que impulsa a l’espectador a uns costums més respectuoses a la natura. 

https://asavepinna.wixsite.com/safepinna
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A més, el producte audiovisual restant, s’inclou dintre la publicitat d’associacions sense ànim 

de lucre. D’una banda ve donat perquè l’associació GC&NC és una associació no lucrativa. 

D’altra, perquè a més de donar a conèixer l’associació, el projecte i l’espècie animal, es pretén 

aconseguir nous afiliats, voluntaris i col·laboradors per a contribuir amb l’entitat. 

Dintre de totes les possibilitats i branques que ofereix la publicitat, es va escollir dur-la a terme 

a través de l’espot. Això és degut al fet que és el format publicitari televisiu per excel·lència 

(Tarragó, 2020) (Adelantado, Sales, Canet i Martí, s.d.). A més, l’objectiu principal d’aquest 

format és persuadir l’espectador amb la finalitat que aquest adopti un comportament diferent, 

entre altres (Viñolas, 2012). Finalment, es va escollir aquest perquè segons Cervignon (2015), 

el 71% d’espanyols s’informa d’aspectes sobre el medi ambient i la natura, a través de la 

televisió. A més, permet arribar a un públic més gran i generalista. 

Tot i això, el fet de fer un espot per a televisió presenta una sèrie d’inconvenients. El primer és 

la durada, ja que a l’hora de publicitar un anunci a televisió, com més llarg més car suposa i per 

tant la durada d’aquest va dels 10 als 60 segons (Viñolas, 2012).  A més, el fet de tractar-se de 

publicitat anunciada per una associació sense ànim de lucre fa que aquesta mai s’emeti en el 

prime time d’una cadena televisiva, per tant no arribarà a un públic tan gran com un espot que 

s’emet en aquesta franja horària (Connors, 1998). Per aquests motius, s’ha considerat oportú 

dotar l’espot com una acció transmèdia, ja que a banda de ser el format per excel·lència està 

introduint-se al camp d’Internet (Adelantado, Sales, Canet i Martí, s.d.). 

El fet de poder complementar l’espot publicitari televisiu amb un espot oferit a través d’Internet, 

permet que aquest sigui més extens i per tant, que quedi més clar i remarcat el missatge que es 

vol transmetre. A més, es canvia la figura de l’espectador per la de l’usuari, qui pot intervenir 

de manera activa en la difusió del missatge i de l’anunci en qüestió (Picó, 2017). 

Consegüentment, l’espot que s’ofereix a través del web deixa d’arribar a un públic generalista, 

per arribar a un target específic interessat en el medi ambient i amb la pèrdua de biodiversitat i 

conservació d’espècies. 

Així doncs, el producte resultant de la part pràctica d’aquest treball de fi de grau consisteix en 

un espot de curta durada, que serà emès a través d’un canal televisiu, en el que al final d’aquest 

apareix un enllaç perquè els espectadors interessats amb el tema puguin dirigir-se al web i 

puguin conèixer més específicament la nacra i el projecte Safe Pinna, a través d’un anunci de 

llarga durada. 
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6.1.1. Preproducció 

Per començar a treballar el producte audiovisual obtingut en el marc pràctic d’aquest treball 

s’ha començat estudiant el missatge a transmetre. Un cop establertes les premisses d’aquest, 

s’ha concretat el target al que va dirigit. Després s’ha redactat el guió i s’ha fet les gestions 

necessàries per poder efectuar la gravació dels espots. 

 

6.1.1.1. El missatge 

El missatge que es vol transmetre ha de ser específic, directe i s’ha de conèixer prèviament les 

principals característiques del producte que es vol anunciar. Per tant, a l’hora de construir el 

missatge que s’ha volgut transmetre tant en l’espot televisiu com en el de llarga durada, s’ha 

tingut en compte les diferents premisses que s’han anat esmentant al llarg del marc conceptual 

d’aquest treball. Abans de la construcció del missatge s’ha hagut de fer una anàlisi del producte, 

determinar l’argument de venda i el reason why. 

Amb l’anàlisi del producte es va decidir que el que es volia publicitar era l’estat actual en què 

es troba la nacra. Consegüentment presentar el projecte Safe Pinna que busca conservar i 

preservar l’espècie al Delta de l’Ebre i l’associació que tira endavant el projecte anomenada 

Global Change and Nature Conservation. 

Després, es va establir un tret característic de producte a publicitar. Aquest és que la nacra 

actualment està catalogada com espècie en perill crític d’extinció. Els aspectes per impressionar 

als espectadors i usuaris que s’han transmès en els dos espots resultants són: 

x La nacra ha sofert una mortalitat del 100% d’exemplars a mar obert. 

x A les badies del Delta de l’Ebre hi ha un dels reservoris més gran per a l’espècie. 

x S’ha tirat endavant un projecte per tal de conservar i preservar la nacra a les badies dels 

Alfacs i Fangar, al Delta de l’Ebre. 

Un cop establerts aquests aspectes es va pensar el motiu pel qual una persona podria adquirir 

aquest producte, el que es coneix com a reason why. Les raons plantejades són: 
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x Perquè la nacra és una espècie indispensable, ja que és el mol·lusc que filtra més aigua 

del mediterrani. D’aquesta manera s’evita l’eutrofització de les aigües. 

x Perquè proporciona hàbitat i refugi a moltes espècies animals i vegetals. La pèrdua 

d’aquest bivalve podria suposar una modificació de l’hàbitat d’aquestes. Així com 

podria desencadenar que moltes d’aquestes comencessin a desaparèixer. 

x Perquè està conscienciada amb el medi ambient i amb la conservació i preservació 

d’espècies en perill d’extinció. 

6.1.2. El target 

A l’hora d’establir el públic objectiu al qual va dirigit l’espot el primer que es va tenir en compte 

va ser que segons Royne, et al. (1996) cada cop les persones es preocupen més pel futur del 

medi ambient. 

La cerca per conèixer el target de la publicitat mediambiental i ecològica, va resultar ser una 

mica abstracta, ja que hi ha diverses teories i diverses categoritzacions del perfil ideal d’aquest 

públic. 

Per tant, el target final dels espots resultants s’ha establert de manera que englobés totes les 

teories plantejades. Tot i això hi ha una petita diferència entre el públic al qual va destinat cada 

espot elaborat. 

x Espot televisiu 

Com que la televisió és un mitjà generalista, l’espot que s’emetrà a través d’aquesta va 

dirigit a persones d’entre 18 a 65 anys amb preocupacions i interessos diversos. 

x Espot web 

L’espot de llarga durada va dirigit al mateix rang d’edat, de 18 a 65 anys. En aquest, 

però el target són persones preocupades i/o interessades amb el medi ambient, per tant 

es tracta d’un públic específic. 
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6.1.3. El guió 

Per dur a terme els dos anuncis resultants es van elaborar dos guions, un per a l’espot televisiu 

i l’altre per a l’espot del web, tot i això ambdós tenen trets comuns, ja que el missatge que es 

vol transmetre és el mateix. Aquests s’han concebut tenint en compte les característiques tant 

de la publicitat verda com de la d’associacions sense ànim de lucre. 

Segons Benerjee, Gulas i Iyer (1995) s’ha de deixar clar: 

x El tipus d’anunciant del qual es tracta. En aquest cas una associació sense ànim de lucre 

anomenada Global Change and Nature Conservation. A l’espot televisiu és mostra 

aquesta al final de l’anunci mitjançant la imatge corporativa. En canvi, a l’espot web es 

recalca que s’ha creat una nova associació, a més també apareix el logotip al final de 

l’anunci. 

x El producte i/o servei que es promociona. En els dos espots queda clar que el què es 

publicita és la nacra. A més, a l’espot web també es publicita el projecte que es durà a 

terme per tal de preservar l’espècie al Delta de l’Ebre. 

x Els personatges que apareixen a l’anunci. A l’espot televisiu no apareix cap persona per 

transmetre el missatge, ja que aquest s’ha explicat a través de text i d’imatges. En canvi, 

a l’espot de llarga durada apareixen dues figures, concretament dos biòlegs: l’Eric Ribes 

i el Ferran Bertomeu. L’usuari coneix la posició d’aquests perquè quan es mostra la seva 

identitat per primer cop, apareix un text que indica el nom i que són professionals del 

sector. 

Seguint els objectius establerts per Gómez (2017) sobre la publicitat d’associacions sense ànim 

de lucre als espots finals es donen els següents: 

x S’ha donat a conèixer aquesta nova associació. Als dos anuncis apareix la imatge 

corporativa d’aquesta al final. En el cas de l’espot web es menciona que s’ha creat una 

nova associació. 

x Mostrar els seus objectius. No s’ha fet menció explícita d’aquests, però es poden 

transmetre i interpretar a través del que defensen els espots. Així doncs, es tracta d’una 

associació que vetlla per la conservació de la biodiversitat. 
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x Aconseguir nous afiliats. Aquest aspecte es dóna mitjançant la crida que es fa als 

espectadors, a través de l’eslògan del projecte: Nacra’t. 

x Canviar el comportament i els costums del target. Sensibilitzar a la població. De fet, 

aquestes premisses van lligades a l’objectiu dels dos espots que són: conscienciar sobre 

l’estat actual de la nacra i sobre la pèrdua de biodiversitat. Amb això es pretén 

aconseguir aquestes modificacions del públic objectiu. 

A més, per a la concepció dels guions també es van tenir en compte diferents característiques 

de l’anàlisi de referents. A continuació s’explica detalladament les influències que ha comportat 

cadascun dels anuncis a l’hora de plantejar els respectius guions. 

x Ni Una Nacra Menys 

Aquest anunci consta d’una narradora que apareix a través del recurs de la veu en off, 

acompanyada d’imatges i vídeos de nacres. Aquest recurs s’ha emprat en l’espot per a web, ja 

que en determinats moments la veu d’ambdós biòlegs apareix com a veu en off. 

x Salvant tota una espècie 

D’aquest anunci produït per Estrella Damm, s’ha obtingut la manera en què s’ha introduït el 

personatge que apareix a l’espot. Primer s’escolta la veu en off d’aquest i després és mostra la 

seva identitat. Aquesta proposta apareix reflectida a l’anunci del web on abans de presentar a 

cada biòleg, primer s’escolta la veu en off d’aquest i després, es mostra la seva identitat. 

x What’s Driving Tigers Toward Extintion? 

Aquest vídeo ha influït principalment en l’extensió de l’espot per a web, ja que ambdós són de 

llarga durada.  

x Ànima 

Aquest anunci ha aportat el plantejament dels plans inicials dels dos espots. L’anunci comença 

situant l’espectador fora del mar i a continuació, el situa dintre l’aigua, lloc on es desenvolupa 

el relat. Els espots resultants segueixen el mateix plantejament, primer se situa l’espectador a 

la Barra del Trabucador, després a la zona d’hàbitat de les nacres i finalment dintre l’aigua, on 

viuen les nacres. 
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x El hogar de los tigres de Sumatra està siendo destruido 

Aquest referent ha influït a l’hora de plantejar el missatge i la manera de transmetre’l a l’espot 

televisiu. Es tracta d’un vídeo de curta durada que aconsegueix transmetre clarament dos 

missatges alhora.  

x What does WWF do? 

Aquest anunci de la WWF mostra a l’espectador el què fa aquesta entitat. Això es du a terme a 

través de missatges claus i concisos que van acompanyats d’una breu explicació que ajuda a 

aclarir-los. Això s’ha vist reflectit a l’espot web quan el Ferran esmenta les actuacions que es 

faran amb el projecte Safe Pinna. Tot i que el missatge clau és més extens, també s’ha afegit 

una explicació per tal que es pugui entendre sense cap dubte l’actuació que es farà. 

x Nature-based solutions and Shell | New Energies 

D’aquest últim referent s’ha extret el fet de mostrar text durant l’anunci per a transmetre el 

missatge final. Especialment, això s’ha vist reflectit a l’anunci publicitari televisiu.  

Un cop elaborats els guions es va demanar els permisos necessaris per a poder efectuar la 

gravació dels espots i el material necessari per poder-la dur a terme. Aquests estan explicats 

més detalladament a l’apartat d’aspectes legals del present document. 

6.2. Producció 

La fase de producció consisteix bàsicament en la captació de les imatges que conformen els 

anuncis resultants i l’enregistrament de la veu d’ambdós narradors. Aquesta s’ha pogut 

aconseguir mitjançant l’ús d’un dron per enregistrar els plans aeris, concretament el DJI 

Phantom 4. Pels plans de les nacres, de l’Eric i del Ferran s’ha emprat una Sony Alpha A7S 

MK III i  una Panasonic LUMIX GH5 MK II, amb les respectives òptiques esmentades a la 

viabilitat tècnica. També s’ha emprat dos trípodes i una peixera per poder enregistrar els plans 

aquàtics. Per últim, per captar la veu es va fer servir el sistema de microfonia K&F CONCEPT 

CM-10. 

Els plans enregistrats han estat pensats abans de la producció dels espots, d’acord amb el què 

es volia transmetre o amb el que explicaven els biòlegs.  
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Amb els plans aeris es volia transportar a l’espectador a la localització, per tant aquests es 

tracten de tràvelings que cada cop s’apropen més a la Punta de la Banya i a la zona d’hàbitat de 

les nacres, respectivament. Això s’aconsegueix perquè l’espectador cada cop veu més prop el 

que s’està gravant. Aquesta característica s’ha tret del referent What does WWF do? i Nature-

based solutions and Shell | New Energies. 

El que es volia obtenir amb la gravació de les nacres, era que fossin plans dinàmics, que hagués 

moviment, per tal que l’espectador no pogués apartar la mirada de l’anunci. Així doncs, s’han 

fet tràvelings i panoràmiques d’aquestes. Aquesta inspiració per fer un espot dinàmic ve donada 

a partir de referents com El hogar de los tigres de Sumatra està siendo destruido, What does 

WWF do? i  Nature-based solutions and Shell | New Energies. Tot i això, també hi ha plans 

estàtics, aquests estan fets amb la intenció de mostrar l’estat en que es troba la nacra, ja que la 

majoria d’aquests són de nacres mortes en una situació desfavorable. 

Els plans on apareixen els dos narradors a l’espot de web, majoritàriament, són plans americans 

que funcionen com si es tractés d’una entrevista. Aquesta referència s’ha agafat de l’anunci 

Salvant tota una espècie. 

Finalment, l’enregistrament de les veus es va donar in situ. Es va col·locar el micròfon de solapa 

primer a Eric i després a Ferran, ja que és l’ordre que es va seguir per enregistrar les imatges. 

El sistema de microfonia anava connectat directament a la càmera, fet que va agilitzar la feina 

a postproducció. Les intervencions de la veu en off, també es van enregistrar juntament amb la 

imatge.   

6.3. Postproducció 

La postproducció comença amb el visionat dels clips gravats a la producció del treball. Es va 

fer un primer visionat general. Al segon, va començar-se a escollir els plans i els àudios més 

adequats per a l’espot web i l’últim visionat es va fer amb l’objectiu de confirmar aquesta 

elecció. Finalment, es van ordenar els clips seleccionats segons l’ordre d’aparició als espots. 

A continuació es va fer cerca per trobar una música que aconseguís empatitzar amb l’espectador 

i alhora aconseguís transmetre esperança. Aquesta premissa ve donada per la melodia del 

referent What does WWF do?. També es buscava que hi hagués un canvi en aquesta per 

emfatitzar un moment determinat, igual que al referent Ànima. Aquest canvi en la música es 
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dóna a l’espot per a web, quan el Ferran comença a explicar que s’ha creat una associació que 

pretén tirar endavant el projecte Safe Pinna. 

Un cop ordenats s’han importat al software d’edició i muntatge Adobe Premiere Pro. Un cop 

allí, s’han ajustat i muntat en funció del guió i de la música escollida. També es van estabilitzar 

els plans aquàtics, ja que l’impacte de l’aigua sobre la peixera feia que el moviment no fos fluid. 

A més, es va baixar la velocitat de reproducció d’alguns plans perquè a sobre es posés text i el 

moviment de la imatge no causes cap problema en la lectura. Finalment, es van corregir els 

àudios de les intervencions dels dos biòlegs. El muntatge s’ha buscat que sigui dinàmic per tal 

que l’espectador no deixi de prestar atenció. 

Un cop acabada aquesta primera versió es va exportar l’arxiu XML per tal d’importar-lo a 

DaVinci Resolve i poder dur a terme l’etalonatge. En aquest es van realitzar les correccions de 

color necessàries per poder obtenir un tractament de la imatge concret. Seguint el color de 

l’anunci Salvant tota una espècie, el color grading que s’ha donat per a ambdós espots consta 

d’associar les ombres a tonalitats blavoses i les zones de llum a tonalitats càlides, com el groc, 

taronja o vermell. S’ha volgut seguir aquest tractament de la imatge perquè es considera que 

genera una imatge tranquil·litzant i per tant no altera l’espectador. Es va modificar la saturació 

dels plans de les nacres que estaven mortes, aquesta es va disminuir considerablement, per tal 

que es pugui distingir clarament quina està morta i quina no. Finalment, als plans que havia 

d’anar text es va fer un tractament de la imatge en blanc i negre, seguint la proposta de l’espot 

What does WWF do?.  

Un cop fet l’etalonatge es van tornar a importar els clips, amb la correcció de color feta, a Adobe 

Premiere Pro, ja que el software DaVinci Resolve no accepta determinades característiques del 

programari d’edició i muntatge. Així doncs, es van tornar a estabilitzar els plans que ho 

requerien i es van posar les transicions. 

Per últim, es van dur a terme els gràfics. Des d’Adobe Premiere Pro, es van enllaçar els plans 

que havien de tenir text o gràfics a After Effects. Així doncs es va donar un treball simultani 

entre ambdós programes.  

A After Effects es va elaborar el text que apareix al llarg dels dos espots seguint una tipografia 

semblant a la que apareix als espots What does WWF do? i  Nature-based solutions and Shell | 

New Energies. A més, s’ha incorporat un element animat que actua com a fons del text i dóna 
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dinamisme a la imatge de fons, que es reprodueix a una velocitat lenta. Aquesta animació fa 

al·lusió a l’espot What does WWF do?. 

 El text primer es mostra de color negre, ja que a la majoria de plans on hi ha text predomina el 

color blanc. Després, quan apareix l’animació, aquesta canvia la seva opacitat i es torna de color 

blanc. Això és degut al fet que el rectangle de fons és de color negre. 

Finalment, l’última creació que es va fer a After Effects és el gràfic que indica la situació actual 

de la nacra. Aquest està basat en el referent What’s Driving Tigers Toward Extintion?. El gràfic 

creat està compost per diferents rodones blanques de mides diferents. El tamany fa referència 

als exemplars que queden de l’espècie. Per tant, com més petita és la rodona significa que 

queden menys exemplars i en més perill es troba l’espècie. Tot i això, hi ha una rodona de color 

vermell que fa referència a la posició en què es troba la nacra actualment i es reforça a través 

del text que indica explícitament que està en perill crític d’extinció. Tant aquest gràfic com el 

del referent estan extrets de la IUCN Red List. 

El material que s’anava afegint a After Effects quedava automàticament canviat a Adobe 

Premiere Pro. Així doncs, un cop elaborats els gràfics i després de veure l’espot al programa 

d’edició, es va exportar el màster final. 

Cal remarcar que el procés explicat ha estat el mateix per als dos anuncis obtinguts i que 

cadascun es va elaborar per separat. Tot i això es van aprofitar plans i textos de l’espot 

publicitari televisiu per a l’espot de web. 
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7. Conclusions 
Al començar el treball de fi de grau la idea inicial era fer un documental interactiu sobre la 

Batalla de l’Ebre a través de testimonis supervivents. Aquest va sofrir un canvi en quant a la 

temàtica i al format quan l’Eric i el Ferran (biòlegs) van proposar a l’autora del present treball, 

tirar endavant una associació i un projecte per salvaguardar la nacra al Delta de l’Ebre. La seva 

col·laboració havia de ser des de l’àmbit publicitari i de comunicació. És aquí quan neix la idea 

de l’actual treball de fi de grau sobre la publicitat. 

Per tant, aquest treball forma part d’un projecte interdisciplinari juntament amb els dos 

estudiants del grau de Biologia de la Universitat Central de Catalunya – Universitat de Vic. La 

feina realitzada per als respectius TFG és només l’inici d’aquest projecte del qual hi ha 

perspectiva de futur per engegar la protecció, conservació i cura de la nacra. 

Com que la contribució de l’autora es dóna des del sector publicitari, es va decidir dur a terme 

un espot publicitari per donar veu al projecte i a l’espècie. Per tal d’elaborar un bon producte 

audiovisual, s’ha hagut d’investigar i conèixer els principals trets d’aquest camp. A partir d’aquí 

és va decidir plantejar el missatge de l’espot a partir de l’anàlisi del producte, l’estudi 

d’argument de venda i el reason why.  

Per poder tirar endavant la investigació es va haver d’estudiar dos tipus de publicitat: la 

publicitat mediambiental i ecologica i la publicitat d’associacions sense ànim de lucre. La 

publicitat verda és la que pretén donar a conèixer productes i/o serveis que són favorables per 

al medi ambient o per canviar els hàbits i valors de la societat. En el cas d’aquest treball, és 

publicita un animal per tal de conscienciar la població per la pèrdua de biodiversitat. També es 

fa una crida per tal de contribuir activament a aquesta lluita. Aquesta però, està associada a la 

publicitat enganyosa, ja que moltes empreses i entitats volen adoptar aquest tret sense ser 

verídic. Així doncs, s’ha hagut d’estudiar les característiques d’aquest tipus de publicitat per tal 

de no transmetre un missatge erroni ni enganyós. 

D’altra banda, la recerca sobre publicitat en associacions sense ànim de lucre ha demostrat que 

aquest tipus de publicitat es dóna amb el fi d’obtenir donacions econòmiques o aconseguir 

col·laboradors i voluntaris per a aquestes. Un dels trets principals d’aquesta és la transparència 

de l’anunciant, aquest aspecte podria estar relacionat amb la publicitat enganyosa esmentada 

anteriorment.  
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Així doncs, seguint les principals premisses d’aquests dos tipus de publicitat, s’ha elaborat un 

producte audiovisual dotat com a la primera acció transmèdia de la campanya de comunicació 

i publicitat Nacra’t. Aquest, consta de dos espots publicitaris: un de curta durada que s’emetrà 

a través de televisió i el segon és de durada més extensa perquè es mostrarà a través d’una 

pàgina web. 

Replantejant els objectius indicats a l’inici sobre el treball interdisciplinari que s’ha dut a terme 

des de tres camps diferents, s’ha aconseguit començar a engegar l’associació GC&NC i el 

projecte Safe Pinna. D’altra banda, els dos objectius restants, no s’han dut a terme perquè 

s’executaran quan l’associació i el projecte estiguin en funcionament. 

L’objectiu principal d’aquest treball de fi de grau era elaborar un producte transmèdia per a 

contribuir, des de l’àmbit de la publicitat, amb la conscienciació de la problemàtica actual de la 

nacra al Delta de l’Ebre. Un cop finalitzat el treball, es pot afirmar el compliment d’aquest, ja 

que s’han elaborat dos espots publicitaris per tal d’incorporar una característica transmèdia: 

l’accés al web per poder complementar l’explicació feta a l’anunci televisiu.  

Per poder obtenir aquest, s’han adquirit coneixements sobre la publicitat, la publicitat 

mediambiental, la publicitat d’associacions sense ànim de lucre i la presència de l’espot 

publicitari al web. Per tant, els objectius de la part teòrica queden assolits. 

Pel que fa als objectius de la part pràctica, només s’ha aconseguit dos dels tres proposats. 

Concretament, s’ha realitzat un espot publicitari com una acció transmèdia, de fet se n’han fet 

dos. També s’ha elaborat una pàgina web amb la funció exclusiva de mostrar l’espot publicitari. 

D’altra banda, l’objectiu de donar a conèixer l’associació i el projecte i de conscienciar a la 

població sobre la pèrdua de biodiversitat, encara no s’ha pogut assolir perquè l’espot encara no 

ha estat difós a través dels mitjans. Per tant, aquest s’assolirà un cop l’associació estigui en 

funcionament.  

Un cop finalitzat aquest treball, s’ha de tenir en compte certes propostes de millora per tal que 

el producte audiovisual restant sigui millor. Una d’aquestes seria una correcció més eficient de 

l’àudio. L’altra seria aconseguir un etalonatge coherent i idèntic en tots els plans d’ambdós 

anuncis. 

Els dos espots resultants d’aquest treball de fi de grau donen a conèixer la nacra, el projecte 

Safe Pinna i l’associació GC&NC. El projecte Safe Pinna busca conservar i preservar la nacra 
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al Delta de l’Ebre. S’aconseguirà mitjançant tres actuacions diferents: fent censos periòdics dels 

exemplars, traslladant les nacres exposades a la dessecació a una zona segura i seguir fent 

recerca i investigació sobre l’espècie. L’associació GC&NC vetllarà per dur a terme projectes 

que lluitin contra el canvi global i que tinguin com a finalitat, preservar la natura. El primer 

projecte que durà a terme és el Safe Pinna. 

La nacra és el mol·lusc bivalve més gran del mar Mediterrani. Aquest és el mol·lusc que filtra 

més aigua d’aquest mar, a més proporciona hàbitat i refugi per a moltes espècies del medi 

aquàtic. Es tracta d’una espècie endèmica del mar Mediterrani. Recentment ha sofert una 

mortalitat del 100% d’exemplars a mar obert. Per sort, les badies del Delta de l’Ebre són un 

gran reservori de l’espècie, de fet és un dels més grans que hi ha i l’únic de les costes catalanes, 

per tant, per què no preservar-lo? Aquestes dades i altres, són les que s’han donat a conèixer 

mitjançant els espots publicitaris.  

“La seva extinció, a les teves mans.” 

“NACRA’T!” 
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Marin, N. (3 de juliol de 2013). Qué es el Reason Why en Publicidad y Marketing. [Consulta: 

30 de desembre de 2020]. Recuperat de https://www.reasonwhy.es/reportaje/que-es-reason- 

why-publicidad-marketing    

Martí, J. (2019). Dicen que el spot ha muerto, ¡larga vida al spot!. AdComunica: revista 

científica de estrategias, tendencias e innovación en comunicación, (18), 305-308. Recuperat 

de https://www.e-revistes.uji.es/index.php/adcomunica/issue/view/321   

Picó, M. (2017). Periodismo ambiental. De la lucha ecologista al entorno digital. Editorial 

UOC. 

Pol, E., Vidal, T. i Romeo, M. (2001). Supuestos cambios de actitud y conducta usados en las 
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10. Estudi de viabilitat 
En aquest capítol es mostra una anàlisi en què s’avalua si és factible dur a terme la part pràctica 

proposada en aquest treball. Aquest, s’efectua mitjançant la planificació del temps que es 

disposa, la viabilitat tècnica i econòmica i els aspectes legals.  

10.1. Planificació 

Els següent apartat mostra com s’ha organitzat, finalment, el temps al llarg del transcurs del 

present treball. A la Figura 10 es mostra el cronograma sobre quan s’han dut a terme les 

diferents tasques. 

 

Figura 10. Cronograma Treball Fi de Grau. Font: elaboració pròpia. 

El present cronograma s’ha dividit en quatre seccions. La primera secció fa referència al treball 

acadèmic. D’aquest s’han destacat les dates d’entrega de les diferents memòries del TFG. 

Aquestes han estat preestablertes pel calendari acadèmic 2020-21. A més, cal destacar la franja 

de la redacció de la memòria, aquesta va començar la tercera setmana de febrer, segons les 

indicacions i correccions rebudes de l’avantprojecte, i té com a data final la setmana prèvia a 

l’última entrega del treball. Durant la redacció de la memòria i prèviament, s’ha fet recerca i 

investigació necessàries per poder desenvolupar el cos d’aquest document. 

La segona secció fa referència a la preproducció de la part pràctica d’aquest TFG. La concepció 

de la idea i el missatge que es volia transmetre, com s’ha comentat anteriorment s’ha modificat 
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segons s’ha anat adquirint una sèrie de coneixements. Per tant, es troben marcades dues dates, 

la de la primera concepció que es va dur a terme i la final, que es va donar la segona setmana 

de març. Un cop decidit el missatge que es volia transmetre, va tenir lloc l’elaboració del guió 

literari. Concretament se’n van escriure dos, un per a l’espot televisiu i l’altre per a l’espot de 

llarga durada.  

La visita a la localització on es gravaria va donar-se després d’elaborar el guió literari perquè 

ja es tenia constància de com era. Tot i això, la visita va servir per acabar de concretar detalls 

com ara els permisos a demanar, el material necessari per poder gravar allí, com arribar, etc. 

Després d’aquesta visita es va començar a tramitar els permisos necessaris per poder gravar en 

aquell espai, aquests van tardar unes tres setmanes. Un cop aprovats, es va fer dues reunions 

d’equip, una amb Eric Callau i l’altra amb David Bertomeu, Ferran Bertomeu i Eric Ribes. 

Aquestes van servir per acabar de concretar els últims aspectes per a la gravació. 

L’apartat de producció només inclou el rodatge que es va dur a terme l’última setmana de maig. 

Es tenia previst que fos abans, però per la vigència dels permisos i el limitat accés a la zona van 

fer que aquests es modifiquessin. 

Finalment, l’última secció presenta les accions que s’han dut a terme per tal d’aconseguir el 

producte audiovisual restant. Aquesta comença amb el visionat, selecció i ordre d’arxius que es 

fa la mateixa setmana que s’ha efectuat el rodatge. Després s’ha fet cerca per a la música que 

acompanya els anuncis i un cop escollida, s’ha començat amb el muntatge. Les franges d’edició, 

etalonatge i motion graphics coincideixen perquè es van efectuar simultàniament. Per últim, 

l’exportació del màster final té lloc la mateixa setmana d’entrega de la memòria final. 

Aquest ha estat el cronograma que s’ha seguit per aconseguir l’espot publicitari, tant el de curta 

com el de llarga durada. Aquest anunci és la primera de les accions transmèdia de la campanya 

de comunicació i publicitat, Nacra’t. Per tal de conèixer quan tindran lloc la resta 

d’esdeveniments plantejats podeu consultar la pàgina 31 de l’Annex 1. Tot i això, aquesta 

proposta és inicial, ja que pot variar segons quan s’aprovin els estatuts per implementar 

l’associació GC&NC o en cas que vulgui ser modificada per tal d’enriquir i millorar la 

campanya. 
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10.2. Anàlisi de la viabilitat tècnica 

En aquest apartat és mostra els recursos que s’han emprat per a elaborar el present treball. Els 

recursos tècnics i infraestructures necessàries per a dur a terme la part pràctica es descriuen 

seguint un ordre lògic. Primer es té en compte les infraestructures i espais, després el material 

necessari per a dur a terme la captació tant d’imatge com de so, el software i programari emprat 

i finalment, el personal.  

Els espais de gravació de la part pràctica han estat espais naturals d’accés restringit, tal com 

s’explica en apartats posteriors del present capítol, és per això que s’ha hagut de demanar un 

permís concret, però que finalment, al tractar-se d’un treball acadèmic no ha suposat cap cost. 

En aquesta localització s’han efectuat la gravació d’imatges i de so.  

La captació d’imatges es va donar en exteriors, concretament dintre la badia dels Alfacs. El 

guió precisava de plans aeris, normals i aquàtics. Per a dur a terme els plans aeris, es va utilitzar 

un Dron DJI Phantom 4, pilotat per Eric Callau Oliver, propietari del dron. La resta de plans es 

van gravar amb dues càmeres, concretament amb la Sony Alpha A7S MK III, amb els objectius 

70-200mm 2.8 Sony Gmaster i 50mm T1.5 VDSLR AS UMC de Samyang i la Panasonic 

LUMIX GH5 MK II, amb l’objectiu 35mm T1.5 VDSLR AS UMC II de Samyang, material 

pertanyent al director de càmera de l’espot, David Bertomeu Fumadó. Aquesta última va ser la 

menys utilitzada, ja que només es va fer servir per a gravar els plans mitjos d’Eric i Ferran 

durant l’entrevista. Per poder gravar per sota de l’aigua es va adquirir una peixera de vidre d’1m 

d’amplada per 0,5m d’alçada i 1m de profund. Per enregistrar els plans estàtics es va fer servir 

dos trípodes, un proporcionat per David Bertomeu i l’altre adquirit per a realitzar l’espot. 

El so del diàleg va ser capturat amb un sistema de microfonia inalàmbric format per un receptor 

i un transmissor, concretament un K&F CONCEPT CM-10, que anava connectat directament 

a la càmera. Aquest material va ser cedit per David Bertomeu. 

Finalment, per a la postproducció de l’espot s’ha utilitzat l’ordinador mencionat anteriorment, 

un MacBook Pro de 13 polzades i el software d’Adobe Premiere Pro, per a l’edició i el 

muntatge, After Effects per a fer i animar el text de l’espot i DaVinci Resolve, per realitzar 

petites correccions de color. 

Pel que fa a l’equip tècnic, han participat en el projecte Eric Callau, qui ha capturat les imatges 

aèries, i David Bertomeu com a director de càmera i càmera. L’autora del present treball ha 
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exercit els rols de direcció i tècnic de so. A més, també han col·laborat Ferran Bertomeu i Eric 

Ribes (estudiants de biologia i membres del projecte Safe Pinna), com a les persones 

entrevistades a l’espot de llarga durada. 

10.3. Anàlisi de la viabilitat econòmica 

Per a estudiar la viabilitat econòmica de la realització de l’espot publicitari resultant del present 

TFG, s’ha tingut en compte tots els materials emprats per a la producció de l’espot, així com 

tot el personal que ha intervingut en ell. A més, s’ha calculat quin cost ha suposat. 

Pel que fa al material, la major part d’aquest ha estat cedit per David Bertomeu. També n’ha 

aportat Eric Callau. La resta de material s’ha adquirit amb el fi d’aconseguir un bon producte 

audiovisual. 

10.3.1. Pla de finançament 

Com s’ha esmentat, gran part del material per gravar l’espot ha estat cedit per David Bertomeu 

i Eric Callau. Tot i això, s’ha hagut d’adquirir material per acabar de complementar l’equip del 

que és disposava. Com ara, una peixera per poder fer els plans subaqüatics. 

El personal que ha intervingut en la producció de l’anunci ho ha fet de manera voluntaria, de 

manera que la seva participació no ha suposat cap cost. 

Tot i això, les despeses relacionades amb l’adquisició del material, les dietes i el transport, han 

corregut a càrrec de l’associació GC&NC. D’aquesta manera, l’equip adquirit s’aprofitarà per 

a futures produccions audiovisuals que vulgui dur a terme l’associació. 

10.3.2. Costos de producció. Pressupost 

Aquest apartat mostra el cost econòmic que ha suposat dur a terme el present TFG. Per deixar 

constància del costos del material i els del personal, s’ha creat dos pressupostos específics i un 

general que engloba aquests dos.. 

La localització del rodatge de l’espot és un espai natural protegit pel Parc Natural del Delta de 

l’Ebre. Concretament, es troba dins la badia dels Alfacs i és un espai exclusiu d’habitat de 

nacres. Per accedir a aquesta zona, que es troba enmig de la badia, s’havia d’accedir amb una 
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petita embarcació a rem. Per aquest motiu, el material emprat per al rodatge ha estat el necessari 

i imprescindible per dur a terme una bona captació audiovisual. 

A la Taula 1 és mostra el material tècnic per a la gravació, així com el cost d’aquest. La taula 

està dividida en quatre seccions: la captació d’imatge, la captació de so, altres i la 

postproducció. No hi ha un apartat d’il·luminació perquè s’ha gravat tot l’espot amb llum 

natural, principalment a causa del difícil accés esmentat anteriorment. 

Taula 1. Pressupost final dels recursos tècnics. 

Pressupost final dels recursos tècnics. Font: elaboració pròpia. 

RECURSOS TÈCNICS COST UNITARI 

Captació d’imatge 

Dron DJI Phantom 4 1.000,00€ 

Assegurança Dron 200,00€ 

Sony Alpha A7S MK III 3.361,99€ 

Panasonic LUMIX GH5 MK II 1.405,00€ 

70-200mm 2.8 Sony Gmaster 2.570,73€ 

50mm T1.5 VDSLR AS UMC de Samyang 526,00€ 

35mm T1.5 VDSLR AS UMC II de Samyang 957,00€ 

Trípode Manfrotto MVK504XTWINMA 639,00€ 

Trípode MTK ET070 21,60€ 

Targeta Sd SanDisk Ultra 64GB 19,09€ 

Targeta de memòria Sony 80GB 199,21€ 

Peixera 29,00€ 
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Total captació d’imatge 10.928,62€ 

Captació de so 

K&F CONCEPT CM-10 219,99€ 

Total captació de so 219,99€ 

Altres 

2 Tratges de botes de plàstic 90,00€ 

2 Tratges de neoprè  200,00€ 

Total altres 290,00€ 

Postproducció 

MacBook Pro 13’’ 1.790,00€ 

Adobe Premiere Pro 290,17€ 

After Effects 290,17€ 

DaVinci Resolve 00,00€ 

Total postproducció 2.370,34€ 

TOTAL RECURSOS TÈCNICS 13.808,95€ 

 

Per a tenir coneixement del cost total que ha suposat la producció d’aquest anunci, també s’ha 

de tenir en compte les persones que ha intervingut en les diferents fases de producció de l’espot. 

A la Taula 2 es pot veure el personal i el cost diari que ha comportat la seva feina. S’ha de tenir 

en compte, com s’ha comentat anteriorment, que la zona de rodatge era de difícil accés, per tant 

l’equip de gravació ha estat un equip bastant reduït. 

El cost dels diferents sous s’ha calculat d’acord amb el salari base dels “Tècnics en produccions 

l’explotació primària dels quals sigui la seva difusió per mitjà d’un sistema de televisió” segons 
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el BOE número 97 del 24 d’abril del 2017. S’ha calculat el cost diari de cada figura i a partir 

d’aquest el cost total que suposarà aquella persona, depenent del temps que hagi d’estar 

contractat. Tot i això, el cost diari de la figura del director de fotografia i del director s’han vist 

modificats favorablement, ja que els diferents rols dels quals es va prescindir durant el rodatge, 

van caure sobre ells. També, s’ha augmentat el preu de l’encarregat d’edició de l’anunci, ja que 

una sola persona és qui edita tant la imatge com el so. 

Taula 2. Pressupost final dels recursos humans. 

Pressupost final dels recursos humans. Font: elaboració pròpia. 

RECURSOS HUMANS 

CÀRREC COST DIARI TEMPS TOTAL 

Equip de direcció 

Director 70,00€ 2 dies 140,00€ 

Equip de redacció 

Guionista 59,90€ 1 setmana 419,30€ 

Equip de càmera 

Director de Fotografia 70,00€ 2 dies 140,00€ 

Op. especialista de càmera de vídeo 54,04€ 1 dia 54,04€ 

Equip de so 

Cap de So 59,9€ 1 dia 59,9€ 

Equip d’edició de vídeo i d’àudio 

Editor montador de vídeo i àudio 67,62€ 1 setmana 473,34€ 

TOTAL RECURSOS HUMANS  1.286,58€ 
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Així doncs, un cop calculats els dos pressupostos principals: el de material tècnic i el de recursos 

humans, s’ha de tenir en compte els costos de dietes i transport del rodatge, aquests es mostren 

reflectits a la Taula 3, juntament amb el pressupost total de la producció audiovisual. 

Taula 3. Pressupost total de la producció de l’espot publicitari. 

Pressupost total de la producció de l’espot publicitari. Font: elaboració pròpia. 

PRESSUPOST TOTAL 

Recursos Tècnics 13.808,95€ 

Recursos Humans 1.286,58€ 

Transport 1.000,00€ 

Dietes 40,00€ 

TOTAL 16.135,53€ 

 

L’associació GC&NC que és qui assumeix els costos de producció de l’espot publicitari. Així 

doncs, ha de pagar un total de 16.135,53€. 

10.4. Aspectes legals 

L’objectiu principal del present treball consisteix en l’elaboració d’un espot publicitari i per 

dur-lo a terme hi ha una sèrie d’aspectes legals a tenir en compte, tant per a la producció de 

l’espot com per a l’explotació del mateix. 

La zona de gravació és la que apareix delimitada a la Figura 11, concretament es tracta de la 

zona del Trabucador on la Patricia Prado (investigadora de l’IRTA) i l’Eric Ribes (estudiant del 

grau de Biologia i alumne en pràctiques a l’IRTA) han estat realitzant censos de nacra per tal 

de conèixer quants exemplars hi ha en total i quants n’hi ha de vius i de morts. Es tracta d’una 

sola localització bastant amplia, ja que durant la gravació els punts concrets van variar, però 

sempre dins l’espai delimitat. Això, va ser degut a diferents factors temporals, com ara la 

terbolesa de l’aigua o el nivell d’aquesta. Els diferents punts també van variar en funció dels 
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requisits del guió. Si s’havia d’enregistrar un sol exemplar s’havia d’anar a un punt i si havia 

d’aparèixer un conjunt de nacres, a un altre. 

 

Figura 11. Mapa de situació de la localització. Font: Google Earth. 

Aquesta localització està situada en una zona considerada com espai natural protegit del Parc 

Natural del Delta de l’Ebre. A més, la nacra, objecte de treball del present TFG, està catalogada 

com espècie en perill crític d’extinció. Per això, es va demanar una autorització d’activitats 

d’espais naturals protegits tramitada a través del portal de Gencat i resolta per l’Àrea de 

Protecció i Recerca del Parc Natural del Delta de l’Ebre (vegeu Annex 2).  

Al principi de l’espot s’ha optat per informar a l’espectador de la zona on se situa un reservori 

de nacres, per tant, s’ha considerat oportú fer una sèrie de plans aeris. Aquests s’han gravat amb 

dron. 

El Delta és una zona amb gran abundància d’aus. Per tant, és una zona de vol restringit i el vol 

amb dron només s’autoritza a activitats professionals. Així doncs, per poder fer-ho, s’ha hagut 

de presentar una sèrie d’acreditacions que s’han adjuntat a la sol·licitud presentada prèviament 

(Vegeu Annex 3).  

A més, per poder gravar els dos biòlegs participants del projecte Safe Pinna, s’ha demanat els 

drets de cessió d’imatge al Ferran Bertomeu i a l’Eric Ribes. Els documents es troben adjunts 
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a l’Annex 4. També s’ha demanat els drets de cessió d’imatge a l’associació GC&NC, per tal 

que pugui apareixer al seva imatge corporativa i la del projecte Safe Pinna (Vegeu Annex 5). 

La música que s’ha emprat per a l’espot s’anomena “Cambios” i ha estat extreta del web 

FiftySounds. Aquesta, es tracta d’una cançó sense Copyright que s’ha obtingut sense llicència. 

És per això que, tal i com regeix la llicència d’ús de la pàgina, a l’espot es dóna crèdit del títol 

de la peça i del web d’on s’ adquirit. 

Un cop acabat l’anunci, per poder explotar-lo i fer-li’n ús, s’enregistrarà els drets d’autor de 

guió i de direcció, que s’atribuiran a l’autora del present treball. A més, perquè l’associació 

GC&NC pugui fer ús d’aquest producte audiovisual, s’enregistrarà l’espot sota una llicència de 

Creative Commons. Concretament, sota les condicions de Reconeixement - No Comercial - 

Sense Obra Derivada (by - nc - nd). Aquesta llicència permetrà compartir lliurement l’obra 

original, sempre que es faci referència a l’autora de l’espot, i no permet modificar ni alterar 

l’obra original. S’ha considerat oportú enregistrar l’anunci sota aquesta llicència perquè tothom 

podrà fer-ne una lliure difusió i d’aquesta manera, arribar a més públic. També no s’ha permès 

generar obres derivades o alterar l’obra original perquè se’n podria fer una mala reinterpretació 

i el missatge podria canviar i passar a ser perjudicial per a l’espècie en perill crític d’extinció. 
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de producción audiovisual -técnicos-. Boletı́n Oficial Del Estado, Madrid, España, 24 de abril 

de 2017, 31842 a 31851. Recuperat  de https://www.boe.es/boe/dias/2017/04/24/pdfs/BOE-A-

2017-4475.pdf  
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11. Annexos 
11.1. Annex 1. Bíblia transmèdia 

Aquest apartat té la seva pròpia paginació ja que es tracta d’un document en format de revista 

que recull la campanya de comunicació i publicitat transmèdia, Nacra’t. 
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1. Fitxa de projecte 

TÍTOL: Nacra’t 

GÈNERE: No-ficció 

FORMAT: Presencial. 

LOGLINE: Nacra’t és una campanya de comunicació amb una estratègia transmèdia, 

que pretén donar a conèixer el projecte Safe Pinna de l’associació Global Change and 

Nature Conservation (GC&NC). L’objectiu del projecte és gestionar i preservar la Pinna 

nobilis (nacra), en perill crític d’extinció, al Delta de l’Ebre. 

PLATAFORMES: La campanya estarà distribuïda entre la xarxa social d’Instagram i la 

pàgina web del projecte Safe Pinna. Tot i això, els diferents continguts videogràfics que 

es mostraran a la pàgina web, prèviament s’hauran penjat al canal de YouTube. També 

es farà servir la televisió per a la distribució de l’espot publicitari. 

TARGET PRINCIPAL: El target principal de la campanya Nacra’t són el jovent que 

pertany a la generació dels millennials. Són persones que s’han fet grans amb el 

problema del canvi climàtic. Una problemàtica que se’ls va presentar de petits i que els 

ha acompanyat, malauradament, fins avui dia. 

El fet que aquest target ja hagi empatitzat amb el canvi climàtic i el canvi global, duent a 

terme accions per contribuir a combatre aquests problemes, farà que també se sentin 

atrets i vulguin fer el possible per lluitar contra la pèrdua de biodiversitat. 

TARGET SECUNDARI: El target secundari de Nacra’t són la generació X i la generació 

Y. Tot i aquests coneguin els problemes actuals que pateix el món ambientalment, no 

s’impliquen tant per poder aconseguir un canvi. Per tant, se’ls considera target 

secundari perquè possiblement tindran interès pel projecte Safe Pinna, però no seran 

proactius amb la causa. 
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2. Sinopsi 
 

La nacra (Pinna nobilis) és un mol·lusc bivalve endèmic del mar Mediterrani. És el més 

gran del grup dels bivalves del lloc on es distribueix. Pertany a la família de les grans 

cloïsses marines d’aigua salada, com ara la Pinna rudis o la Pinna carnea, entre altres. La 

família dels Pinnidae es caracteritza per la llargada i la fragilitat de la seva closca que 

adopta una forma triangular i de quilla, amb l’extrem superior arrodonit i l’inferior 

punxegut i ancorat al sediment mitjançant el bissus.  El bissus és un conjunt de filaments 

els quals permeten l'ancoratge de la nacra al substrat (Costas, 2014).  

Els individus adults poden arribar a mesurar 120 cm de llargada i 30 cm d’amplada. El 

seu creixement és aproximadament d’uns 10 cm per any, depenent de les condicions en 

què es troben (Costas, 2014).  

La Pinna nobilis actualment es troba en perill crític 

d’extinció. Aquesta mort massiva és deguda a una espècie 

de protozou descoberta i datada l’any 2018, que ha 

produït una mortalitat de fins al 100% de l’espècie. 

Aquest paràsit s’anomena Haplosporidium pinnae 

(Catanese, 2018). Els últims exemplars de Pinna nobilis de 

les costes espanyoles es troben al Delta de l’Ebre, 

concretament a la Badia dels Alfacs i a la Badia del Fangar, 

i al mar Menor a Múrcia (Prado, P., comunicació personal, 

13 gener 2021). 

L’associació GC&NC és una associació sense ànim de 

lucre creada amb la finalitat d’abastar el canvi global, per 

aconseguir-ho busca lluitar contra la massiva pèrdua de biodiversitat. El projecte amb 

què s’estrena és el Safe Pinna que pretén gestionar i conservar la Pinna Nobilis (nacra) 

al Delta de l’Ebre.  

Safe Pinna no és el primer projecte que es duu a terme per preservar aquesta espècie al 

Delta de l’Ebre, però si és el primer que es planteja una gestió efectiva d’una de les 
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poblacions restants de l’espècie més potents del món. A més, en comparació d’altres 

projectes com “Ni una nacra menys” o “Salvar Pinna” són projectes que s’han dut a terme 

amb períodes delimitats de temps i un cop se’ls ha acabat el finançament, han finalitzat 

els treballs. Així doncs, el projecte Safe Pinna té present una data inicial i la fi d’aquest es 

donarà quan s’hagi solucionat la problemàtica de la nacra. 

La campanya Nacra’t pretén donar a conèixer el projecte Safe Pinna i com a 

conseqüència aconseguir recursos econòmics per poder tirar endavant el projecte. 

També, busca donar a conèixer la nova associació creadora del projecte i els valors que 

la sustenten. Finalment, vol conscienciar a la població amb la pèrdua de la biodiversitat, 

concretament, de la nacra. 

A més, es tracta d’una campanya de comunicació transmèdia perquè a partir del relat 

base què és l’extinció de la Pinna nobilis i la intenció de preservar i gestionar l’espècie al 

Delta de l’Ebre, ofereix una sèrie d’accions i activitats que permeten a diferents targets 

conèixer més sobre aquesta problemàtica i ajudar a combatre la conservació de la nacra 

i del seu hàbitat.
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3. Guia d’estil 

La proposta estètica a partir de la qual s’ha creat i es crearà el contingut de la campanya 

Nacra’t ve donada a partir del medi on habita la Pinna nobilis. Així doncs, hi 

predominaran colors de tonalitats fredes, com ara el verd i el blau. 

3.1. Isologo 

Aquesta proposta estètica es pot veure representada en l’isologo que s’ha creat 

expressament per al projecte Safe Pinna (Figura 2). L'objectiu d’aquest és que les 

persones puguin identificar el projecte amb una simple imatge representativa.  

La intenció principal que s’ha pretès transmetre, és 

que les persones en veure’l puguin saber des de primer 

moment quin és l’animal en què se centra el projecte. 

Per aquest motiu, l’element principal és el dibuix d’una 

nacra. A més, també es pot reconèixer com viu i el seu 

hàbitat. És a dir, la nacra es veu sencera, però no està 

tota situada a dintre la circumferència de color blau, 

que representa el mar, això és perquè en el seu 

hàbitat viu ancorada al substrat. A més, també es 

poden apreciar les praderies de fanerògames on es 

troben, normalment, les nacres.  

Finalment, l’últim element que forma part de l’isologo és el nom del projecte Safe Pinna, 

està escrit en majúscules i ressaltat amb negreta per tal de transmetre que es tracta d’un 

projecte ben forjat i bastant important. 
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3.2. Paleta de colors 

La paleta de la campanya Nacra’t està formada pels següents colors:  

     

#84C4B5 #2CD4CF #00A8D5 #7EAED6 #0070A3 

A més, també en formen part d’aquesta el color blanc (#FFFFFF) i el color negre 

(#000000). Principalment se’n fa ús d’aquests dos colors per escriure el text. 

3.3. Tipografia 

La tipografia varia en funció de l’acció transmèdia que s’estigui duent a terme. Perquè 

no totes les fonts es troben en tots els programes i aplicacions, per tant, no es pot fer 

servir una mateixa font per a tots els textos. Però si es pretén seguir un mateix estil en 

totes les tipografies.  

El que es busca amb la tipografia, bàsicament, és que sigui fàcilment llegible i que a més, 

connoti força, dinamisme i modernitat. Per això, en tots els textos de la campanya 

Nacra’t s’hi trobarà present una tipografia sense serif. 
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4. Estat de l’associació i del projecte 

L’associació  GC&NC sorgeix a causa de la problemàtica actual sobre la pèrdua massiva 

de biodiversitat global, deguda a la modificació i destrossa dels diferents hàbitats del 

planeta.  La nacra o Pinna nobilis és una de les espècies catalogades per la IUCN com en 

perill crític d’extinció (Kersting, 2019). 

Després de dur a terme un primer treball acadèmic sobre aquesta espècie, va 

considerar-se oportú no parar aquí la investigació i fer ressò sobre aquest animal i la 

situació en què es troba, i d’aquesta manera intentar gestionar i preservar la nacra al 

Delta de l’Ebre. 

Així doncs, el primer pas ha estat plantejar el projecte Safe Pinna, què serà el resultat de 

tres treballs de fi de grau, d’àmbits diferents, amb l’objectiu comú d’engegar l’associació 

i el projecte. El Ferran Bertomeu se n’encarrega de l’àmbit d’emprenedoria i el seu 

objectiu és dur a terme tots els aspectes socioeconòmics i legals per poder crear 

l’associació. L’Eric Ribes treballa l’àmbit biològic del projecte Safe Pinna i el seu objectiu 

és fer un estudi de camp exhaustiu per conèixer de primera mà la situació de la nacra al 

Delta de l’Ebre. Finalment, l’autora del present treball és l’encarregada de la campanya 

de comunicació i publicitat del projecte Safe Pinna.  

Tot i que els TFG s’entreguen a finals del curs acadèmic 2020/2021, es té previst que 

l’associació, per motius administratius i burocràtics, es posi en funcionament a partir del 

setembre del 2021. És per això que el desenvolupament de l’associació té un pla de futur 

posterior a l’entrega dels tres projectes. 

El Ferran i l’Eric, a més de formar part del projecte, són les persones que apareixen a 

l’espot publicitari, la primera de les accions transmèdia, com a biòlegs. 
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5. Univers 

La nacra és una espècie endèmica del mar Mediterrani. Normalment habita en zones on 

l’aigua està neta i el moviment d’aquesta és molt reduït. El seu hàbitat òptim és dona en 

zones arenoses d’onatge atenuat. Aquest fet és degut a la presència de praderies de 

Posidonia oceanica o de Cymodocea nodosa. Tot i això, aquestes últimes no li 

proporcionen un substrat tan adaptat a les seves condicions (Costas, 2014). 

Al Delta de l’Ebre es troba aquest mol·lusc, només, a les badia dels Alfacs (Figura 5) i del 

Fangar (Figura 6). Això és degut a la baixa salinitat de les aigües gràcies al 

semitancament d’aquestes zones, fet que impedeix l’entrada de l’aigua del mar i com a 

consegüent, del paràsit. A més, la sortida d’aigua dolça provinent del cultiu de l’arròs, 

ajuda a mantenir aquesta baixa salinitat.  

 

         

 

Específicament, la nacra al delta habita en zones molt poc profundes, que poden oscil·lar 

d’entre 10 cm i uns 10 m. Pel que fa al substrat la majoria de nacres habiten en un sòl 

arenós. Tot i això, s’ha de tenir en compte que el delta està format per fang i com a 

conseqüència, hi ha nacres que viuen en un substrat fangós. 

Tot i que l’hàbitat ideal de la Pinna nobilis són les praderies de Posidonia oceanica, 

aquesta espècie està molt poc present en les badies del delta. Això implica que les 

nacres, en aquesta zona, normalment visquin associades a praderies de Cymodocea 
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nodosa i Caulerpa prolifera, tal i com es pot observar a la Figura 7, encara que alguns 

exemplars visquin en sòls en absència de vegetació. 
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6. Serialitat 

L’única acció que tindrà una serialitat de la campanya 

Nacra’t són alguns continguts de la xarxa social 

d’Instagram. Concretament, l’apartat de les històries 

destacades del Quiz (Figura 8). 

Cada dimecres, a partir del 8 de setembre de 2021, es 

penjarà una història al perfil del projecte d’Instagram que 

es quedarà guardada a les històries destacades. La 

temàtica de les preguntes anirà relacionada amb la nacra, 

el seu hàbitat i diferents aspectes relacionats amb la gestió i conservació de l’espècie. 

El contingut d’aquestes històries seran preguntes per tal que els seguidors interactuen 

amb el perfil del projecte i a més, acabin coneixent a la perfecció tant l’animal com el 

projecte en qüestió.  

Aprofitant aquestes enquestes, en passar 24 hores es publicarà un post que mostrarà 

l’explicació i solució de la pregunta del dia anterior.  

La serialitat d’aquest tipus d’històries i publicacions ve donada amb la informació que es 

vol transmetre. Per exemple, no es pot explicar on viu la nacra sense abans presentar 

aquest animal. Així doncs, un primer plantejament de la serialitat que es té previst seguir 

és la següent:  

x Setmana 1: Què és la nacra (Pinna nobilis)? 

x Setmana 2: A quina família pertany la nacra (Pinna nobilis)? 

x Setmana 3: Quan pot arribar a mesurar un individu adult? 

x Setmana 4: On es poden trobar poblacions de nacra (Pinna nobilis)? 

x Setmana 5: On es troben les últimes poblacions de nacra (Pinna nobilis) a la costa 

mediterrània espanyola? 

x Setmana 6: Per què està en perill crític d'extinció?  
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x Setmana 7: Creus que hi ha hagut actuacions prèvies a Safe Pinna per tal de 

salvaguardar la nacra? 

x Setmana 8: Quina ha estat la totalitat d’eficiència de les actuacions anteriors? 

x Setmana 9: Com es pot saber quants individus hi ha en una zona? 

x Setmana 10: Quin material es fa servir per a fer censos de Pinna nobilis? 
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7. Mapa transmèdia 
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8. Accions transmèdia 

Tal com s’aprecia a la Figura 9 a partir del projecte Safe Pinna s’han desenvolupat una 

sèrie d’accions transmèdia. A continuació s’explica de manera detallada en què 

consisteix cada una. 

8.1. Espot publicitari 

L’espot publicitari té l’objectiu principal de mostrar a les persones la problemàtica actual 

en què es troba la nacra. Aquest està pensat difondre’l per televisió i per la pàgina web 

del projecte. És per això que el primer té una durada més curta i l’altre, és més extens. 

Ambdós espots comencen mostrant la ubicació de la barra del Trabucador i la badia dels 

Alfacs, una de les dues zones on hi  ha un gran reservori de l’espècie. A continuació, es 

mostra l’espècie en qüestió, la nacra, i s’informa de la pèrdua que ha sofert aquesta a mar 

obert. Després, s’indica que el Delta de l’Ebre és un lloc privilegiat, ja que l’espècie té un 

dels llocs amb més exemplars.  

A continuació, a l’espot de televisió apareix un gràfic que mostra l’estat actual de la 

nacra, en perill crític d’extinció. Seguidament, apareix l’eslògan del projecte “La seva 

extinció, a les teves mans”. I per últim apareix el tagline de Safe Pinna “Nacra’t”. 

Finalment, és mostra l’enllaç web (https://asavepinna.wixsite.com/safepinna) per poder 

veure la resta de l’anunci i els logotips del projecte i de l’associació. 

Així doncs, les persones interessades a conèixer més sobre l’espècie o el projecte, 

accediran al web mitjançant l’ús d’un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent. 

A l’espot del web podran gaudir d’una sèrie d’imatges sobre la nacra en el seu hàbitat, 

que van acompanyades de l’explicació dels dos biòlegs membres del projecte.  

S’ha considerat adient mostrar l’espot de curta durada per televisió, per tal d’arribar a 

més persones. I aclamar l’atenció de les persones interessades, que seran les qui es 

dirigiran a la pàgina web.  

 

https://asavepinna.wixsite.com/safepinna
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8.2. Recollida de plàstics 

La segona acció transmèdia que s’ha plantejat, ha estat una campanya de recollida de 

plàstics per les platges que conformen el Delta de l’Ebre. Tot i que les poblacions de 

nacra s’hi troben en les badies dels Alfacs i del Fangar, la neteja de les diferents platges 

no només ajudarà a conformar un hàbitat més cuidat per a l’espècie, sinó que també 

afavorirà l'hàbitat d’altres espècies animals i es reduirà la contaminació. 

Aquesta activitat es durà a terme un diumenge al mes des que s’iniciarà campanya 

Nacra’t.  

A més, en finalitzar el total de les jornades, es realitzarà un sorteig a Instagram entre 

totes aquelles persones que penjaran una publicació, sigui fotografia o vídeo, al seu 

perfil i que etiquetin el perfil del projecte. La persona afortunada guanyarà un lot de 

productes llicència de Safe Pinna. L’ús de la xarxa social d’Instagram per a aquesta acció 

aconseguirà donar més visibilitat a les jornades de recollida de plàstic, a la conservació 

del medi ambient i al projecte Safe Pinna.  

També, s’anirà gravant vídeos durant la realització de les diferents recollides. De 

manera que en finalitzar cada jornada, s’elaborarà un vídeo-resum del dia que servirà 

com a contingut per a publicar al perfil d’Instagram i a la pàgina web del projecte.  

Finalment, amb el plàstic que s’aconseguirà recollir es fabricaran ampolles de plàstic 

reciclat que serviran com a producte llicència del projecte i d’aquesta manera, guanyar 

diners per al fons econòmic de Safe Pinna. Aquest producte es podrà comprar a través 

de la pàgina web. 

8.3. Quiz setmanal 

El quiz setmanal és un qüestionari que es durà a terme a través d’Instagram. Aquest, 

estarà format per una sèrie de preguntes que es faran als usuaris a través de les 

històries. De manera ordenada cada dimecres de la setmana es formularà una qüestió 

diferent on l’usuari podrà escollir l’opció que considerarà correcta. L’endemà es 

publicarà al perfil del projecte la solució correcta i l’explicació pertinent. 
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L’ús d’aquesta xarxa social per desenvolupar aquesta activitat permetrà que els usuaris 

coneguin tots els aspectes necessaris perquè puguin empatitzar amb la problemàtica 

actual de la nacra. A més, de mostrar un feedback als components del projecte, sobre el 

coneixement de la gent respecte a aquest tema. 

8.4. Mostregem? 

Mostregem? és una altra activitat transmèdia que s’oferirà a través dels reels del perfil 

d’Instagram i de la pàgina web. Consistirà a elaborar vídeos sobre les jornades de 

mostreig de nacra i en donar informació als usuaris sobre les poblacions de l’espècie que 

viuen al Delta de l’Ebre. 

El fet de publicar-los a Instagram permetrà que els seguidors estiguin informats sobre 

l’evolució de l’espècie. I a la pàgina web, servirà com a material de seguiment del projecte 

per a tots els visitants que tinguin curiositat. 

Els vídeos es publicaran un dissabte cada dues setmanes, d’aquesta manera es podrà 

recollir suficient informació per a poder explicar-la i mostrar-la. 

8.5. Cursa enigmàtica 

La cursa enigmàtica serà una activitat presencial per a alumnes de primària i secundària. 

Tal com el seu nom indica, es tractarà d’una cursa que es farà entre les diferents classes 

d’un centre educatiu. L’activitat permetrà descobrir i conèixer la nacra i la problemàtica 

en què es troba actualment. 

Es durà a terme el dilluns 23 de maig del 2022, amb motiu del Dia Internacional de la 

Diversitat Biològica celebrat el 22 de maig. D’aquesta manera s’introduirà al jovent en 

la conscienciació sobre la pèrdua de biodiversitat en què es troba el món actualment. 

8.6. Exposició i videojoc 

L’última activitat és una exposició sobre la pèrdua de biodiversitat on es mostrarà als 

assistents les diferents espècies animals que estan en perill d’extinció. 
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A més, perquè els visitants puguin aprendre d’una manera més lúdica, es crearà un joc 

interactiu focalitzat amb els animals en perill d’extinció del medi aquàtic.  

El joc consistirà a mostrar inicialment els diferents animals que es troben en aquest 

problema i els jugadors hauran de quedar-se amb quins són, per tant, hauran de fer 

memòria fotogràfica. En començar el joc, els jugadors es convertiran en bussejadors que 

hauran de capturar els animals que no estiguin en perill d’extinció, per tal de guanyar 

oxigen. Si s’equivoquen i capturen un dels animals mostrats a la introducció, se’ls restarà 

oxigen i per tant, es reduirà el temps de joc. 

Així doncs, tant l’exposició com el joc interactiu busquen conscienciar a la població sobre 

aquesta problemàtica de la pèrdua de biodiversitat.  
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9. Audiència 

9.1. Compromís i implicació de l’usuari 

Tenint en compte els diferents tipus d’usuaris que hi ha (actius, passius o progressius) i 

la implicació que pot suposar cadascun d’aquests, cada acció transmèdia tindrà associat 

un d’aquests perfils com és s’explica a continuació. 

L’espot publicitari busca arribar a tots els tipus d’usuaris, siguin actius, passius o 

progressius. Els actius, possiblement, després de veure l’espot es posaran a buscar i a 

conèixer més sobre el tema i acabaran fent share. Els passius veuran l’anunci i 

possiblement s’alarmaran, però la seva reacció no anirà més enllà. Per últim, els 

progressius potser en veure per primer cop l’espot es capti la seva atenció, però a 

mesura d’anar-lo veient aquest estat es vagi modificant i acabi sent un usuari actiu. 

La campanya de recollida de plàstics i l’exposició sobre pèrdua de biodiversitat, i en 

conseqüència el joc interactiu, són activitats que van dirigides a usuaris actius que es 

preocupen per la causa i busquen com poder combatre-la. 

El quiz d’Instagram va dirigit a usuaris actius, ja que es pretén la seva interacció i així 

obtenir un feedback. Però, també va dirigit a usuaris progressius, gent que pot ser al 

principi respongui les enquestes per curiositat i que finalment acabi interessant-se pel 

tema, convertint-se així en un usuari actiu. 

Mostregem? és una acció transmèdia que va dirigida a usuaris actius, ja que podran 

compartir els reels, però també va dirigida a aquells usuaris que només consumeixen la 

informació, és a dir als passius. 

Per últim, l’activitat de la cursa enigmàtica va dirigida especialment a un públic passiu. 

Ja que possiblement, els joves en edat escolar tinguin escassos coneixements sobre la 

pèrdua de biodiversitat i sobre la nacra. Tot i això, rebran informació sobre aquests 

aspectes a través del joc. 
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9.2. Pla de màrqueting 

El pla de màrqueting que es durà a terme per la campanya Nacra’t busca fidelitzar els 

usuaris actius i que els passius i progressius acabin sent actius. A més, també pretén 

captar nous usuaris per tal que la problemàtica de la nacra no només s’estengui per la 

zona d’impacte del projecte Safe Pinna, sinó que es doni a conèixer arreu del territori 

català, en un principi. 

Per tant, per tal de fer arribar la problemàtica arreu de Catalunya, l’espot publicitari 

s’emetrà a través de TV3, d’aquesta manera es captarà usuaris d’arreu de la comunitat. 

També, s’oferirà la cursa enigmàtica a tots els centres educatius catalans, per tal de 

començar a conscienciar el jovent d’arreu del territori. 

També ajudarà a assolir aquesta visibilitat el compte d’Instagram, ja que els shares dels 

usuaris actius, faran que el projecte arribi més enllà dels seguidors del perfil de Safe 

Pinna. 

9.3. Estratègia de distribució 

L’estratègia de distribució plantejada per a la campanya Nacra’t, busca ser un model 

gratuït per a l’usuari. Això és degut al fet que l’usuari no pagarà res per consumir els 

productes de la campanya, ni per assistir a les activitats presencials. De fet, l’espot serà 

un ad break, ja que s’emetrà en les pauses publicitàries del canal TV3. 

Així doncs, Nacra’t es tracta d’una campanya de comunicació i publicitat transmèdia 

tradicional, on les despeses de producció i servei seran finançades, al principi, pels 

integrants del projecte i en un futur, per l’associació GC&NC.
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PLA DE TREBALL I MÀRQUETING 
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10. Pla de treball 

El projecte Safe Pinna té previst començar al setembre del 2021. No serà possible 

començar abans d’aquesta data per motius administratius relacionats amb la creació de 

l’associació. Així doncs, l’1 de setembre tindrà lloc l’inici de la campanya Nacra’t. Això 

comporta que aquest dia arrenqui el projecte Safe Pinna. La pàgina web i el compte 

d’Instagram començaran a omplir-se de contingut i començarà a emetre’s per televisió 

l’espot publicitari de la campanya. 

La següent actuació de la campanya, com es pot veure a la Figura 10, és el Quiz que 

comença el 8 de setembre. Com s’ha esmentat anteriorment, cada dimecres hi haurà una 

història del Quiz i l’endemà una publicació explicant la solució de la pregunta. També, 

referent a la plataforma d’Instagram, dos dissabtes al mes es publicarà un reel que serà 

un resum dels mostrejos duts a terme dies previs a la publicació, que quedaran guardats 

als destacats Mostregem? 

El 4 d’octubre del 2021, té lloc l’inici de l’exposició sobre pèrdua de biodiversitat i Pinna 

nobilis. Només hi ha marcada una data inicial perquè la data de finalització dependrà del 

lloc on es dugui a terme l’exposició, de si s’ha de pagar o no, entre altres factors. 

Un diumenge de cada mes es durà a terme la recollida de plàstics, cada dia a una platja 

diferent de les que conformen el Delta de l’Ebre. Les diferents dates s’han seleccionat 

tenint en compte els festius i ponts que poden haver-hi, intentant que no coincideixin, 

per tal que la gent no marxi fora de la zona i pugui haver-hi una major assistència. A més, 

la recollida del maig es proposa fer-la el dia 22 per tal de celebrar el Dia Internacional de 

la Biodiversitat Biològica. Amb motiu d’aquesta diada, també s’ha situat la cursa 

enigmàtica el dilluns 23, per tal que participin els alumnes de les escoles que s’hi vulguin 

sumar a la proposta. 

Aquest és el calendari que es té previst seguir durant la campanya Nacra’t. Tot i això, es 

contempla la possibilitat de modificar-lo per tal d’enriquir i millorar la campanya. 
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11. Viabilitat tècnica 

Per dur a terme les diferents accions transmèdia de la campanya Nacra’t, s’haurà 

d’emprar el material que s’especifica a continuació. 

Per poder desenvolupar la primera acció transmèdia, l’espot publicitari, s’ha emprat el 

material que s’especifica a l’apartat de viabilitat tècnica del Treball de Fi de Grau (veure 

pàg. 61). 

El material per dur a terme altres activitats com són els vídeos-resums de les jornades 

de recollida de plàstic o de la cursa enigmàtica, els reels o les diferents publicacions 

d’Instagram, consta d’una càmera Nikon D3500, per enregistrat vídeo i fer fotografies 

fora de l’aigua. Per elaborar contingut subaquàtic s’utilitzarà una GoPro HERO+. En el 

cas que en els vídeos hagi d’haver-hi diàleg, s’emprarà un micròfon de solapa Rode 

WIGO Wireless Go que es connectarà directament a la càmera. Només s’haurà 

d’adquirir el micròfon, ja que la resta de material pertany a l’autora del present treball. 

A més, per a dur a terme la creació, edició i publicació dels diferents continguts 

audiovisuals, és necessari l’ús d’un ordinador i d’un smartphone o tauleta. 

Concretament, es farà servir un MacBookPro de 13 polzades i un Huawei P30 Lite. I pel 

que fa al software pertinent, es farà servir l’Adobe Premiere Pro, l’After Effects, 

Photoshop, Illustrator, DaVinci Resolve i Processing. D’aquest conjunt de hardware i 

software no s’hauria d’adquirir res perquè ja se’n disposa. 
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12. Pressupost 

El pressupost de la Figura 11, és un càlcul estimat de què costaran les diferents activitats 

transmèdia plantejades. Aquest, s’ha dividit segons les accions transmèdia plantejades. 

L’apartat de l’espot publicitari es troba desglossat de la pàgina 62 a la 66 del TFG. 

S’ha de tenir en compte que ja es disposa de molt del material. Però, això no implica que 

no se n’hagi d’adquirir. Per exemple, s’haurà d’adquirir el material de captació de so 

perquè s’acabarà amortitzant amb la creació de diferent contingut audiovisual. 
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RECURSOS TÈCNICS COST UNITARI 

Espot Publicitari 

Total Espot 16.135,53€ 

Mostregem?, Quiz Setmanal, Joc Interactiu 

GoPro HERO+ 186,56€ 

Nikon D3500 559,90€ 

Rode WIGO Wireless Go 298,00€ 

MacBook Pro 13” 1.790,00€ 

Huawei P30 Lite 230,00€ 

Adobe Premiere Pro 290,17€ 

After Effects 290,17€ 

Photoshop 290,17€ 

Illustrator 290,17€ 

DaVinciResolve 0,00€ 

Processing 0,00€ 

Total Mostregem?, Quiz Setmanal, Joc 

Interactiu 
4.225,14€ 

COST TOTAL NACRA’T 20.360,67€ 
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13. Pla de finançament 

Nacra’t és la campanya de publicitat i comunicació del projecte Safe Pinna, impulsat per 

l’associació GC&NC, una associació que, possiblement, es posarà en funcionament a 

partir del setembre del 2021.  

Com que es tracta d’una nova associació, al principi aquesta no tindrà fons econòmic per 

poder abordar els costos de la campanya transmèdia. Per aquest motiu, al principi hi 

haurà un finançament propi que recaurà sobre els membres integrants de GC&NC. Però, 

un cop l’associació i el projecte tinguin una economia estable i es pugui destinar una 

partida a la comunicació, les despeses que suposaran les diferents activitats transmèdia, 

es finançaran des d’allí. 

Així doncs, es pretén rebre un finançament per part dels diferents stakeholders com ara 

mecenes, col·laboradors i socis del projecte i de l’associació. També es té present la 

necessitat d'aconseguir finançament públic procedent de subvencions o d’ajuts per a 

aquest tipus de projectes.
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14. Resultats 

Nacra’t és una campanya de comunicació i publicitat transmèdia sobre el projecte Safe 

Pinna, de l’associació GC&NC. L’objectu principal és donar a conèixer la nacra (Pinna 

nobilis), un mol·lusc bivalve endèmic del mar Mediterrani que actualment es troba en 

perill crític d’extinció. De fet, les últimes poblacions de la costa mediterrània espanyola 

es troben a les badies dels Alfacs i del Fangar, al Delta de l’Ebre, i al mar Menor, a Múrcia. 

A més, la campanya també pretén aconseguir suport econòmic per poder tirar endavant 

el projecte i així, conservar i preservar la nacra. 

La campanya ha adoptat transmedialitat gràcies a les diferents accions que s’han 

plantejat com són la realització d’un espot publicitari, unes jornades de recollida de 

plàstics per les platges que conformen el Delta de l’Ebre, diverses accions a la xarxa 

social d’Instagram, una cursa enigmàtica, una exposició sobre la pèrdua de biodiversitat 

i la nacra i finalment, la creació d’un joc interactiu. 

Per tal de conèixer si serà possible i viable dur a terme la campanya, s’han fet un pla de 

treball, un pla de viabilitat, un pressupost i pla de finançament. A més, s’ha estudiat com 

es podrà fer arribar la problemàtica a tot el territori català. 

Finalment, tot i ser un problema bastant preocupant, es té en compte que no tota la 

població té els mateixos interessos per preservar una espècie i més, sent una espècie tan 

poc coneguda com és en el cas de la nacra. Tot i això, s’espera poder tirar endavant 

l’associació GC&NC i el projecte Safe Pinna i, com a conseqüència, que es pugui 

conservar i preservar la nacra i moltes altres espècies en possibles futurs projectes. 
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11.2. Annex 2. Permís de rodatge 
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11.3. Annex 3. Acreditacions dron 
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11.4. Annex 4. Contracte sessió drets d’imatge 
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11.5. Annex 5. Contracte sessió drets d’imatge corporativa 
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