
2a REUNIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE  
POLÍGONS DEL BAGES 

Taller de geolocalització i posicionament web de polígons i empreses 
____________________________________________ 

Lloc: Palau Firal de Manresa.  
Polígon Els Dolors - c/ Castelladral, 5-7 de Manresa 

Data: dijous, 5 de novembre de 2015 
Horari: de 10.00 h a 14.00 hores 

PROGRAMA: 

10.00 h Benvinguda 
Sra. Àuria Caus, regidora delegada de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament 
de Manresa. 

10.15 h  Eines que té l’empresa per geoposicionar-se a Internet 
Ponència a càrrec del Sr. Sergi Ortiz. Consultor i formador. Bangor 2002 

11.15 h  Pausa cafè 

11.45 h  Geolocalitza’t. Els teus clients més propers t’estan buscant 
Taller pràctic a càrrec del Sr. Sergi Ortiz. Consultor i formador. Bangor 2002 

13.30 h Cerca i troba polígons i empreses del Bages des del teu mòbil 
Ponència a càrrec de David Aragonès. Mosaic web engineering  

14.00 h Cloenda 
Sra. Fina Rodríguez, consellera de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell  
Comarcal del Bages. 

Organitzat per: 

Amb el suport de: 

Amb la participació de: 

https://docs.google.com/forms/d/10JTGnwPF7XtR8wVB4WD7eSekdWEX8suyc6si8X6YLUY/viewform
























































































































Informació de polígons industrials 

a través de l’app municipal 
“ViuManresa” 



Informació de polígons 
industrials i les seves empreses
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Cerca i troba polígons i empreses

del Bages des del teu mòbil
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L'impacte del l'ús del mòbil

✔ En el 2014, per primer cop hi ha més gent accedint a 

internet des del mòbil que des de l'ordinador

✔ El 73% dels usuaris tenen un smartphone amb internet

✔ El 77% d'usuaris Internet, accedeixen des del mòbil

✔ El 95% de les cerques es fan a Google
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Polígons i empreses del Bages

✔ Web accessible des del mòbil → disseny responsive

✔ Posicionament SEO → indexada per Google

✔ Enllaçat amb serveis externs que facilitin la localització:

Google Maps Layar



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Realitat augmentada

✔ És una tendència amb plena expansió
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Realitat augmentada

✔ És una tendència amb plena expansió

✔ Connecta el món real amb el món virtual

✔ Però què és a la pràctica?
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Layar - Realitat augmentada

✔ Layar és l'aplicació més descarregada, amb 1M/mes de 

descarregues a nivell global.

✔ Permet interaccionar amb el voltant, amb diferents 

tècniques de AR.



  

Integració de la informació de polígons i 
empreses amb Layar

✔ Exportar les dades geolocalitzades:

✔ Polígons

✔ Empreses

✔ Informació sempre actualitzada



  



  



  



  

Gràcies!

David Aragonés 

@daragones
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