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0. Introducció 

 

Una de les millors maneres per fer comprensible les dades estadístiques és la 

representació dels números i/o indicadors mitjançant una visualització gràfica. Les 

dades es poden visualitzar de múltiples maneres diferents, des de senzills gràfics a 

una infografia elaborada, passant per taules i mapes temàtics. D’aquesta manera els 

lectors poden comprendre fàcilment les dades que apareixen en una representació 

visual, sent més fàcil entendre-les presentades amb un gràfic o un mapa, que no en 

llargues llistes de números. De tota manera, cal tenir en compte que l’afirmació 

anterior s’ha de basar en una regla bàsica: les representacions gràfiques han d’estar 

correctament realitzades. Per exemple, un gràfic on els colors representin algun valor, 

pot ser interpretat de diferents maneres segons el territori on s’interpreti donades les 

diferents tradicions culturals associades als colors. 

 
Amb l’arribada d’Internet i el creixement de les tecnologies web 2.0, els usuaris poden 

interactuar amb les dades i crear les seves pròpies representacions. La funcionalitat 

bàsica de consultar i descarregar informació estadística des dels portals web s’ha vist 

complementada per un conjunt d’eines de visualització que permeten als usuaris crear 

taules, gràfics, mapes o infografies en línia. 

Actualment existeixen nombroses eines tecnològiques disponibles per ajudar en la 

representació de manera visual de la informació numèrica. La gran majoria d’eines 

funcionen en un entorn virtual en portals web, fet que permet la difusió directe de les 

nostres visualitzacions per Internet.  Les eines són molt nombroses avui en dia, 

algunes neixen i desapareixen amb el temps, i les que sobreviuen es van actualitzant i 

canviant constantment. 

Per aquest motiu els membres de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament 

Econòmic Local de la Província de Barcelona (XODEL)1 hem decidit elaborar aquesta 

guia de visualització amb aquelles eines analitzades que hem considerat bàsiques i 

més accessibles per poder representar la informació estadística. Evidentment, moltes 

eines han quedat fora d’aquesta guia, però el nostre objectiu és poder aportar 

coneixements per a l’aplicació fàcil i accessible per a qualsevol tipus de perfil tècnic o 

polític de l’administració local del territori, independentment del seu nivell informàtic i 

tecnològic. 

                                                           
1
 http://xodel.diba.cat 

http://xodel.diba.cat/
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Amb aquesta guia pretenem cobrir les diferents necessitats de visualització que 

qualsevol tècnic de l’administració pública es pugui trobar en el seu dia a dia. Així, 

aquest Llibre Blanc no només presenta les eines de visualització escollides, sinó que 

explica pas a pas com elaborar diferents visualitzacions amb cada una d’elles. 

Cal recordar que la tecnologia és simplement un mitjà per arribar a un fi. El missatge 

que conté la informació estadística és molt més important que el disseny de 

visualitzacions boniques i atractives. Ens hem d’assegurar que la nostra atenció es 

centra en el contingut i el missatge de la presentació gràfica, més que no pas en la 

metodologia, el disseny o l’eina informàtica utilitzada. 

El fi últim d’aquesta publicació és que qualsevol persona pugui elaborar visualitzacions 

gràfiques de les seves dades estadístiques amb una relativa facilitat i rapidesa. 
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1. Què és la visualització de dades? 

 

Què és la visualització de dades? Colin Ware2 deia que “la representació gràfica de 

dades o conceptes és una construcció interna de la nostra ment o un artefacte extern 

que ajuda a la presa de decisions”.  La visualització  ens demanda que busquem algun 

element per representar les dades per tal que el nostre cervell les pugui interpretar 

més fàcilment i extreure’n conclusions. A l’administració local, com passa en qualsevol 

tipus d’empresa o organització, s’han de prendre decisions. Aquestes sempre s’han de 

prendre en base a la recollida d’informació concreta i verificada que ens expliqui les 

dinàmiques i fenòmens que passen en allò que volem influir i/o transformar. Les 

decisions en polítiques públiques han d’anar acompanyades d’una anàlisi exhaustiva 

del context i de la realitat del territori on volem aplicar-les. La visualització de la 

informació pot ajudar-nos en aquest procés de decisió. 

Tot i que les visualitzacions de dades es poden classificar en diferents categories, 

habitualment es parla de dos grans grups: visualitzacions estàtiques o dinàmiques. Les 

visualitzacions estàtiques ens ajuden a comunicar dades, a detectar patrons i valors 

atípics (outliers) que surten fora de la norma. Només són útils pels formats físics. 

Les visualitzacions interactives, en canvi,  ens permeten anar una mica més enllà, tot i 

que no les podem utilitzar en formats físics, només en digital. Òbviament, també ens 

permeten comunicar dades i detectar patrons,  però aquest tipus de visualitzacions 

tenen un valor afegit: ens permeten jugar amb les dades. Així, no només ens comunica 

i ens explica una anàlisi que ha fet algú, sinó que podem construir i elaborar-ne una de 

pròpia seleccionant la visualització i explorar les dades amb més profunditat. 

Ens cal pensar molt bé què volem explicar amb aquestes dades i quin tipus de 

visualització serà la que comunicarà millor la nostra història. En definitiva, una bona 

visualització no només ha de comunicar amb claredat, sinó que també ha de motivar a 

l’audiència, estimulant la seva atenció i participació. 

 

  

                                                           
2
 “Information Visualization: Perception for Design”, Colin Ware. 

https://www.amazon.com/Information-Visualization-Third-Interactive-Technologies/dp/0123814642
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2. Per què visualitzar la informació? 

 

Normalment es treballa amb un gran volum de números en taules on ens és 

impossible, a simple vista, extreure patrons, tendències i històries d’aquest conjunt de 

dades. Tot es converteix en una tasca més senzilla quan les dades s’il·lustren en 

gràfics imatges, colors, símbols, i paraules. La visualització ens permet entendre 

quines històries s’amaguen darrera d’aquell conjunt de dades que gestionem. 

Com diu l’expert en visualització de dades Jesús Palomar3, entre les raons per fer 

infografies i visualitzacions destaquen les següents: 

 

Poca capacitat d'atenció.  Hi ha molt poc temps per convèncer les persones per 

visitar un contingut i les infografies i les visualitzacions són una manera eficaç 

d’atraure la seva atenció. 

 

Facilitar la comprensió. La capacitat de l’ésser humà d'interpretar la informació 

visual és més gran que la d’interpretar la informació escrita. La visualització facilita 

la comprensió d’informació complexa. 

 

Retenció lectora limitada. L’ésser humà només recorda aproximadament el 20% 

del que llegeix. 

 

Sobrecàrrega d’informació. La informació a Internet es duplica cada dos anys i els 

individus rebem una sobrecàrrega constant d’informació. Una visualització 

convincent fa més atractiu allò que es vol comunicar. 

 

Convida a accedir a la globalitat de la informació. Una bona infografia o 

visualització ha de servir, entre d’altres, per motivar el lector a voler ampliar el seu 

coneixement llegint la totalitat del contingut original que ha donat lloc a la 

representació gràfica de la informació. 

 

  

                                                           
3
 https://www.linkedin.com/in/jesuspalomarbaget 

https://www.linkedin.com/in/jesuspalomarbaget
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3. Algunes recomanacions abans de començar 

 

Expliquem una història: el relat 

L’objectiu final és comunicar. Els números ens expliquen 

històries, nosaltres hem de construir el relat per explicar 

aquestes històries i fer-les arribar al nostre públic objectiu 

de la manera més efectiva possible. Per fer-ho podem 

seguir els 10 principis i pràctiques de la narrativa estadística 

que proposa Stephen Few en el seu llibre “Show me the 

numbers”4 per donar vida a les històries de les dades. 

 

a) Simplicitat: 

Cal trobar el nucli del nostre missatge i presentar-lo el més senzill possible, 

evitant al màxim l’afegit de distraccions. Hem d’explicar a la nostra 

audiència els elements necessaris de la història perquè entenguin el 

missatge, sense anar més enllà. 

b) Integració 

Explicar la història de les nostres dades ens exigirà la integració amb 

harmonia entre paraules i visualitzacions gràfiques. Per poder explicar 

patrons, tendències i valors anòmals de les dades necessitem expressar-

les gràficament. Cal utilitzar gràfics per ajudar-nos a explicar la història i 

que aquests, sempre que es pugui, siguin auto explicatius, és a dir, que 

necessitin poc text per entendre el seu significat o el que volen expressar. 

 

c) Informació 

Expliquem històries rellevants que informin, que revelin interpretacions dels 

fets que l’audiència no coneix. 

 

d) Veracitat 

El nostre relat ha de ser cert. Sempre haurem de citar les fonts on se 

sustenten les nostres dades. Aquesta acció ens permetrà ser creïbles i 

transparents. 

 

  

                                                           
4
 http://courses.washington.edu/info424/2007/readings/Show_Me_the_Numbers_v2.pdf 

http://courses.washington.edu/info424/2007/readings/Show_Me_the_Numbers_v2.pdf
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e) Context 

Els números en si mateixos no tenen significat a no ser que els presentem 

dins d’un context. Sempre que puguem serà necessari aportar informació 

addicional per poder comparar-los.  

f) Adaptació 

Hem de conèixer la nostra audiència. Adaptarem tant les nostres paraules 

com els gràfics per poder-ho comunicar de manera amena i accessible. Cal 

que expliquem la nostra història per tal que puguin entendre-la. 

 

g) Concreció 

El llenguatge concret fa que puguem comprendre millor els conceptes. Cal 

concretar utilitzant exemples, analogies i/o metàfores.  

h) Personalització 

Sempre que es pugui intentarem connectar amb la gent a nivell personal o 

amb elements pròxims a la seva realitat. 

 

i) Emoció 

Sempre que sigui possible el nostre relat haurà de buscar el despertar 

emocions a l’audiència.  

 

j) Cridada a l’acció 

Les històries més eficaces fan que la gent actuï. És interessant explicar les 

nostres dades establint una connexió entre elles i en com posar en pràctica 

possibles accions que aportin solucions o millorin allò que hem explicat amb 

paraules, números o visualitzacions gràfiques. 

 

 

L’audiència i el context on volem comunicar 

En tota comunicació sempre hem de tenir present el context on comuniquem i a 

quin tipus de públic ens dirigim. En els últims anys, la tecnologia i Internet han 

canviat les formes en què consumim la informació. El públic actual demana, cada 

vegada més, petits fragments d’informació que pugui assimilar ràpidament.  

Aquest fet no vol dir que  haguem de deixar de fer anàlisis exhaustives, ja que 

explicar fenòmens socioeconòmics i demogràfics és complex, i no es poden 

descriure i transmetre d’una manera simplificada. La visualització de la informació 

ens serveix per captar l’atenció del nostre públic de manera que, a posteriori (a 

partir d’un fragment de la informació que hem aportat),  pugui seguir consumint el 

màxim d’informació possible d’allò que volem comunicar. És a dir, d’un gràfic 

interactiu que ens expliqui algun fenomen hem d’intentar que cridi prou l’atenció 

perquè el nostre públic objectiu acabi accedint a l’estudi al qual remet.  
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El tractament de les dades 

És evident que si parlem de visualització d’informació primer de tot hem de recollir i 

tractar dades per, posteriorment, poder il·lustrar el nostre relat amb diferents tipus 

de visualitzacions que ens ajudin a facilitar la seva lectura i comprensió.  Per 

aquest motiu, tot i que pugui semblar un fet irrellevant, és important insistir en la 

importància del tractament de la informació com a feina bàsica de tot procés de 

visualització d’informació.  

Treballar amb dades comporta certs riscos i problemes. L’expert en visualització, 

Ignasi Alcalde5 defineix 5 punts per evitar problemes en el tractament de dades:  

1. Mai et refiïs de les dades inserides per humans (inclòs tu). 

2. Utilitza els camps de text el menys possible. 

3. Revisa si els números tenen sentit. Comprova si estan dins de rang, si 

hi ha zeros o negatius. Si estan en format text en comptes de numèric. 

Si tenen el símbol de la moneda o si tenen caràcters no numèrics. 

4. Evita que s 'utilitzin comes en ingressar les dades. Poden fer malbé 

l'estructura d 'un document en format CSV. 

5. Revisa el format de les dates. Assegura 't que les dates són les que se 

suposa que han de ser. Una bona manera de gestionar l 'entrada d'una 

dada tipus data és col·locar un selector de tipus calendari en el 

formulari.  

 

Una de les grans preguntes: quin gràfic escollir? 

Una de les grans preguntes quan volem representar visualment la informació 

quantitativa és quin gràfic és el més idoni. Aquesta decisió no sempre és fàcil. 

Abans de precipitar-nos i fer servir un tipus o altre de gràfic, hem de reflexionar 

sobre què volem representar amb aquelles dades i què volem explicar en el nostre 

relat. Els gràfics s’han de fer entendre i no han de confondre.  

Andrew Abela va compilar tots els gràfics existents i va editar una visualització que 

ens ajuda a seleccionar el tipus de gràfic més adequats segons els nostres 

objectius i les dades que tenim disponibles. 

                                                           
5
 http://www.ignasialcalde.es/ 

http://www.ignasialcalde.es/
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També existeix una eina online que ens mostra tots els tipus de visualitzacions que 

podem fer amb els nostres conjunts de dades. Aquest recurs és The data Visualisation 

Catalogue, un projecte realitzat per Severino Ribecca. 

http://www.datavizcatalogue.com/ 

 

. 

 

 

A tenir en compte 

 Fer gràfics auto explicatius: generar gràfics que expliquin coses per ells mateixos, 

sense haver de llegir gaire per entendre de què parla.  

 Fer visualitzacions per aportar coneixement, no per fer només coses visualment 

agradables a la vista.  

 Facilita la lectura: ressaltar el que és important. 

 

  

http://www.datavizcatalogue.com/
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4. Què trobareu en aquesta guia? 

 

El Llibre Blanc de la visualització de la informació de la XODEL s’estructura entorn de 

9 eines escollides seguint els principis de gratuïtat i facilitat en l’aprenentatge i en l’ús.  

 

Les eines seleccionades ens poden aportar diferents solucions per abordar qualsevol 

tipus de visualització que vulguem generar amb les nostres dades. Aquestes eines 

recorren diferents camps de la visualització: aplicacions per a dissenyar infografies, 

gràfics, mapes interactius, taules de dades, núvols de paraules, i una que integra 

l’anàlisi de dades i la visualització. 

 

El nexe comú de la gran majoria d’aquestes eines és la seva existència en el món 

digital. Tot el que elaborem podrà ser compartit de manera on-line, ja sigui en una 

pàgina web i/o per les xarxes socials.  

 

Les eines que formen part d’aquesta guia són: 

 

Tipologia Eines 

Infografies 
Infogr.am 

Piktochart 

 
 

Cartografia interactiva 
Google Fusion Tables 

Carto 

  

Gràfics interactius Full de càlcul de Google 

  

Taules de dades  Format condicional d’Excel 

  

Núvol de paraules clau 
Wordle  

Tagxedo 

  

Programa integral d’Anàlisi de dades i 

visualització 

Tableau 
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De cadascuna de les eines trobareu dos recursos diferents: 

 Fitxa tècnica 

Fitxa que permet conèixer informació específica de cada una de les eines. 

Permet conèixer elements com què és i quins resultats en podem obtenir, 

formats de dades que accepta, formats de sortida, casos pràctics dels 

Observatoris de la XODEL, etc. 

 

 Manual pas a pas 

Guia específica perquè qualsevol persona, independentment del seu nivell i el 

grau de coneixement de l’aplicació, pugui elaborar una visualització. 

 

Cal fer notar que les eines presentades poden patir variacions al llarg del temps tant 

de funcionament (noves funcions), com d’accessibilitat (canvi de versió gratuïta a 

pagament). És per això que la guia s’actualitzarà periòdicament tant per incorporar les 

possibles variacions com per incorporar noves eines que es considerin interessants. 
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5. Fitxes tècniques de cada eina 

 

Infogr.am Corba d’aprenentatge (1 a 5) : 3 

 
Es tracta d’una eina simple i molt adequada per fer infografies pel tipus d’informes  
que solen fer els Observatoris de la Xarxa XODEL,  ja que faciliten la rapidesa en 
la comprensió dels principals resultats de les dades analitzades. És de fàcil ús ja 
que l’edició es senzilla i intuïtiva i es pot utilitzar gratuïtament.  
 
Cal tenir en compte que en ser un producte dels USA, utilitza la notació pròpia de 
la numeració anglosaxona –separacions decimals amb punts i separacions de 
milers amb comes. No hi ha una forma automàtica per convertir-los i per tant o bé 
es fa manual o es converteix prèviament amb l’opció que dona l’Excel. 
 

Formats de dades acceptades: 
Excel: xls, xlsm 
CSV 
Vídeo 
Imatges 
 

Formats de sortida: 
Link /Web 

L’eina permet descarregar les dades utilitzades? 
SÍ  -en les versions de pagament-  / NO – en la versió free-. 
 
En quin format?  
En les versions de pagament es poden descarregar en PDF 
 

Diferència versió Free i Premium: 
La versió Free té menys recursos de disseny, no permet baixar les dades 
treballades, no permet posar el logo de l’autor i només permet emmagatzemar 10 
infografies a l’hora en el servidor d’Infogram. La versió de pagament –fins i tot la 
més econòmica- supera aquests inconvenients ja que augmenta els recursos de 
disseny, et permet guardar les dades en pdf, et permet afegir el logo de l’autor al 
d’Infogram i permet emmagatzemar 100 infografies al mateix temps. 
 
Cal tenir en compte que fan descomptes per sense ànim de lucre –inclou les 
entitats governamentals-. 
(s’adjunta taula de preus i característiques de cada versió) 
 

Casos pràctics Observatoris:  
https://infogr.am/exportacions_area_de_barcelona 
https://infogr.am/inversio_estrangera_i_sem_2015 
https://infogr.am/contractacio_laboral 
https://infogr.am/atur_setembre_2015 
https://infogr.am/enquesta_de_poblacio_activa_epa_a_barcelona_iii_trim_2015 
 

Contacte amb l’editor:  
Infogram support a través de xat. Molt eficient 
 

  

https://infogr.am/exportacions_area_de_barcelona
https://infogr.am/inversio_estrangera_i_sem_2015
https://infogr.am/contractacio_laboral
https://infogr.am/atur_setembre_2015
https://infogr.am/enquesta_de_poblacio_activa_epa_a_barcelona_iii_trim_2015
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Picktochart Nivell de Dificultat (1 a 5) : 3 

 
Piktochart és un editor d’infografies en línia que permet a un usuari sense 
coneixements d’edició i disseny crear infografies de manera senzilla i intuïtiva. 
L’eina destaca per diverses raons: 

1. Facilitat d’ús: Permet crear infografies sense cap coneixement previ 
d’edició o disseny.  

2. Economia: Conté una completa versió gratuïta. 

3. Edició adaptada a les necessitats de l’usuari: Piktochart permet triar 
tipografies, grandàries, colors, moure blocs de continguts, crear noves 
plantilles, adaptar plantilles als gustos de l’usuari...  

4. Compartir: Podem compartir les infografies creades amb Piktochart 
mitjançant xarxes socials, incrustant l’enllaç a pàgines web o enviar l’enllaç 
mitjançant correus electrònics.  

5. Replicar: El format electrònic de sortida facilita actualitzar els continguts i 
utilitzar infografies ja creades en més d’una ocasió (ja sigui amb plantilles 
preconfigurades o amb plantilles creades per nosaltres mateixos). 

Formats de dades acceptades:  
Permet importar dades en format .csv; 
.xls i .xlsx 
 
 

Formats de sortida: 
Codi html que permet incrustar-ho al web 
o compartir-ho via xarxes socials. 
.jpeg .png permet baixar tota la infografia 
o per blocs 
 

L’eina permet descarregar les dades utilitzades?     SÍ / NO 
 

Diferència versió Free i Premium:  
més plantilles, major capacitat de carregar imatges i vídeos, més possibilitat de 
disseny (més tipografies, fons de blocs...) 
 
La versió premium permet compartir la infografia de manera privada (la gratuïta es 
publica a tota la xarxa), modificar la resolució de sortida, treure el logo de 
Piktochart i customitzar-ho amb els teus, exportar-la a format .ppt 
 

Casos pràctics Observatoris:  
https://magic.piktochart.com/output/5440971-notaviolencia2014 
https://magic.piktochart.com/output/5299561-informe-socioeconomic-anual-ba 
https://magic.piktochart.com/output/11806285-flash-informatiu-taxa-atur-marc-16 
 

Contacte amb l’editor: 
El contacte amb l’editor es realitza mitjançant un formulari 
 
Preguntes freqüents: 
http://support.piktochart.com/hc/en-us/categories/200045785-All-About-Piktochart-
s-Infographic-Editor 
 

 
  

https://magic.piktochart.com/output/5440971-notaviolencia2014
https://magic.piktochart.com/output/5299561-informe-socioeconomic-anual-ba
https://magic.piktochart.com/output/11806285-flash-informatiu-taxa-atur-marc-16
http://support.piktochart.com/hc/en-us/categories/200045785-All-About-Piktochart-s-Infographic-Editor
http://support.piktochart.com/hc/en-us/categories/200045785-All-About-Piktochart-s-Infographic-Editor
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Enllaços de suport 
Tutorials en anglès:  
http://support.piktochart.com/hc/en-us/articles/202363710-How-can-I-make-an-
Infographic-in-Five-Steps- 
 
Preus, en cas que es triï la versió premium 
Llistat de preus general 
Distingeixen entre 2 modalitats de pagament: Lite i Pro 
La versió lite només facilita plantilles i icones il·limitades. 
https://magic.piktochart.com/pricing 
 
Llistat de preus nonprofit 
El preu nonprofit et dóna el mateix servei que la modalitat Pro 
http://piktochart.com/pricing/nonprofit/ 
 

 
 
  

http://support.piktochart.com/hc/en-us/articles/202363710-How-can-I-make-an-Infographic-in-Five-Steps-
http://support.piktochart.com/hc/en-us/articles/202363710-How-can-I-make-an-Infographic-in-Five-Steps-
https://magic.piktochart.com/pricing
http://piktochart.com/pricing/nonprofit/
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Google Fusion Tables Nivell de Dificultat (1 a 5) : 4 

 
Google Fusion Tables és una aplicació web creada per a la gestió de dades, 
entenent com a tal la seva recopilació (emmagatzematge), combinació (fusió de 
grups de dades diferents), representació (sobre aquestes dades es donen diferents 
possibilitats de visualització) i compartició (possibilitat de compartir les dades amb 
d’altres usuaris). Google Fusion Tables s’integra dins de Google Drive, el servei 
d’allotjament d’arxius de Google.  
 
De cara a la tasca desenvolupada des dels Observatoris, el punt fort de Google 
Fusion Tables és l’ús d’aquesta capacitat combinatòria de grups de dades diferents 
per a la representació georeferenciada d’informació: qualsevol conjunt de dades 
referenciades territorialment pot associar-se de manera pràcticament immediata i 
sense excessives dificultats a la seva corresponent capa cartogràfica i visualitzar-
se a través d’eines obertes i a l’abast del gran públic com són Google Earth o 
Google Maps. L’eina també ofereix altres recursos per a la visualització de la 
informació en format de gràfics (gràfics), però en aquest cas el seu ús resulta força 
menys intuïtiu i hi ha altres eines abordades en aquest recull que segurament 
permeten l’obtenció d’uns resultats que visualment poden resultar força més 
atractius. 
 

Formats de dades acceptades: 
Permet la càrrega directa d’arxius de text 
(.csv,.txt,.tsv) o arxius Keyhole Markup 
Language (.kml). 
Així mateix, també admet qualsevol arxiu 
disponible a Google Drive en format de 
full de càlcul de Google (Google 
Spreadsheets), de manera que la càrrega 
de dades provinents qualsevol dels fulls 
de càlcul més habituals (.xls, .xslx, .ods) 
tot i ser indirecta també és possible i 
resulta senzilla. 
 

Formats de sortida: 
La publicació i compartició de les 
dades es pot fer a través d’un enllaç 
que dóna accés a Fusion Tables, o bé 
mitjançant la seva inserció en una 
web.  
 

L’eina permet descarregar  les dades utilitzades?     SÍ / NO 
En quin format?  
L’eina et permet descarregar les dades amb els mateixos formats de càrrega 
d’informació: arxius de text pla (.csv,.txt,.tsv) o arxius Keyhole Markup Language 
(.kml). Els arxius .kml contenen informació georeferenciada (latitud i longitud) i són 
el format propi de Google Earth, per bé que avui són acceptats per immensa 
majoria de softwares SIG. 
 

Diferència versió Free i Premium: 
Google Fusion Tables és una aplicació totalment gratuïta. En tot cas l’únic cost 
associat vindria de l’adquisició d’emmagatzematge addicional un cop sobrepassats 
els 15 GB d’emmagatzematge gratuït de que disposa cada usuari (per a totes les 
aplicacions de Google: Drive, Gmail, Google +, etc.). 
 

Casos pràctics Observatoris:  
 
Observatori del Baix Llobregat: 

 Dades Municipals de Població Estrangera  
Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental: 

 Secció de Mapes interactius realitzats amb Fusion Tables 

http://www.elbaixllobregat.net/analisi/indexN.asp?id_menu=1137
http://www.vallesoriental.cat/actuacions-destacades/lobservatori/mapes-interactius/
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Contacte amb l’editor: 
El contacte amb l’editor és directament amb l’empresa Google i no és procliu a 
contestar preguntes sobre l’ús de les seves eines. Malgrat això, existeixen molts 
recursos, com un manual propi d’ús de l’eina de Google, videotutorials a Youtube i 
fòrums on expliquen com solucionar possibles dubtes. 
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Carto Nivell de Dificultat (1 a 5) : 4 
 

 
Eina d’anàlisi a partir de la creació de mapes. Està ubicada al núvol i et permet 
l’emmagatzematge de dades i mapes. Carto permet la creació de mapes de diferents 
tipus d’una manera, en general, intuïtiva i força personalitzable. Fins a quatre capes 
d’informació (en el format gratuït). 
  
Tipus de mapes: simple, clúster, “choroplete”, categories, bombolles, “torque” 
(animació de dades en progressió), mapa de calor (heatmap), torque cat, intensitat i 
densitat. El tipus de mapa a utilitzar apareix per defecte d’acord amb el tipus de 
dades que hi has connectat. 
 
El programa té moltes possibilitats: diferents opcions de “protecció” del mapa (públic, 
amb enllaç, contrasenya, privat), permet incloure diferents atributs del mapa (títol 
mapa, descripció, classificació per temàtiques i/o projectes, privacitat- varia segons el 
teu perfil), barra d’eines del mapa: eines necessàries per afegir elements al mapa 
com el títol, text, anotacions i imatge, visió prèvia, i exportar imatge estàtica del mapa, 
opcions d’edició del mapa: endur-te les dades, duplicar mapa, protegir mapa, 
bloquejar mapa, esborrar mapa, cartodb sidebar (barra d’eines costat dret): SQL, 
wizards (estil del mapa), infowindows (vinyeta d’informació), CSS (llenguatge 
sintàctic), llegenda, filtres, gran varietat de bases cartogràfiques i publicació de 
mapes interactius. Possibilitat d’obtenir un enllaç per compartir el mapa (URL), 
incrustar-lo en una web o blog (codi HTML) i/o afegir-lo en alguna altra aplicació 
(URL). 
 

Formats de dades acceptades: 
URL, CSV, XLS, XLSX, ZIP (SHP, 
DBF,SHX,PRJ), KML, GPX, TSV, SHP, KMZ, 
ODB, OSM, BZ2, GOEJSON 
 

Formats de sortida: 
-enllaç URL 
-codi HTML 
-imatge estàtica .PNG 
 

L’eina permet descarregar les dades utilitzades?     SÍ / NO  
 
En quin format?  
CSV, SHP, KML, GEOJSON, SVG 
 

Diferència versió Free i Premium: 
DADES: 
-capacitat emmagatzematge: 250MB vs 500MB i més 
VISUALITZACIÓ 
-4 capes vs 5 capes i més 
 

Casos pràctics Observatoris:  
http://bit.ly/1OhjbAh / http://bit.ly/1Mjx8Mo / http://bit.ly/1jSLKHH 

Contacte amb l’editor:  
consultes per correu electrònic, fòrums i preguntes freqüents 

 
Altra informació d’interès: 
A la plataforma de l’eina trobem (tot en anglès): 
-Workflow: com treballar amb el cartodb, pas a pas 
-Tutorials/cursos  
Cal un navegador modern: Chrome, Firefox, Safari 
Cal accés a internet 
 

  

http://bit.ly/1OhjbAh
http://bit.ly/1Mjx8Mo
http://bit.ly/1jSLKHH
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Full de càlcul de Google Nivell de Dificultat (1 a 5) : 2 

 
Eina en línia  que permet crear taules i  gràfics dinàmics i amb una certa 
interactivitat per part de l’usuari.  
 
L’eina no només pot servir per graficar dades de cara a una publicació, sinó que 
també permet visualitzar ràpidament distribucions de les mateixes, amb la 
immediatesa i els beneficis que suposa el fet de tractar-se d’una eina 
multiplataforma en el núvol. 
 
Es poden crear també quadres de comandament que s'actualitzin automàticament, 
penjar-los a la web, etc. 
 
Els diferents tipus de gràfics que es poden realitzar són: mapes, gràfic de 
dispersió, histograma, gràfic de barres, gràfic de línies, gràfic combinat línia i 
barres, gràfic d’àrees, gràfic de sectors, gràfic de dònuts, gràfic de bombolles, 
organigrama, gràfic d’arbre, línia de temps, gràfic de velocímetre, taules, i digrames 
de caixes. 
 

Formats de dades acceptades:  
Permet importar dades en format .xls 
(posterior a Microsoft® Office 95) ; .xlsx 
; .xlsm ; .xlt ; .xltx ; .xltm ; .ods ; .csv ; 
.txt ; .tsv i .tab 

Formats de sortida: 
Codi html que permet incrustar-ho al web 
o compartir l’enllaç a la pàgina via xarxes 
socials o correu electrònic. 
Format imatge en .jpeg  

L’eina permet descarregar les dades utilitzades?       SÍ / NO  
 
En quin format? 
.xls .ods .pdf .csv .tsv .zip 
 

Diferència versió Free i Premium:  
No hi ha versió premium, tot funciona en l’entorn de Google Drive, amb totes les 
funcionalitats habilitades. 
 

Casos pràctics Observatoris:  
Observatori Comarcal del Baix Llobregat: 
http://www.elbaixllobregat.net/analisi/indexN.asp?id_menu=796 
 

Contacte amb l’editor: 
Google habilita un apartat d’assistència i de suport per a l’elaboració de gràfics a 
través d’una sèrie de fòrums de la comunitat i un apartat de FAQ.  
 
No hi ha opció de contacte directe amb un desenvolupador donada la condició de 
gratuïtat de l’eina, així doncs el suport es dóna per la via de la comunitat d’usuaris. 
 
https://developers.google.com/chart/interactive/support?hl=es 
 

  

http://www.elbaixllobregat.net/analisi/indexN.asp?id_menu=796
https://developers.google.com/chart/interactive/support?hl=es
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Format condicional d’Excel Nivell de Dificultat (1 a 5) : 1 

 
El format condicional permet aplicar un format específic a aquelles cel·les que 
compleixin amb certes normes i així poder identificar-les fàcilment. 
 
Els formats s'agrupen en tres categories: 
 
-Barres de dades. Barres horitzontals que apareixen d'esquerra a dreta en cada 
cel·la, com un gràfic de barres. 
-Escales de color. Canvien el color de cada cel·la en funció del seu valor. Cada 
escala de color utilitza un gradient de dos o tres colors. 
-Conjunts d'icones. Afegeixen una icona específica per a cada cel·la en funció del seu 
valor. 
 
El format condicional està sempre basat en una norma que es pot editar 
posteriorment. Les normes es divideixen en dos grans grups: 

• Normes basades en valors de cel·la: Aquestes regles es basen en el mateix 
valor de la cel·la (més gran que, més petit que, entre, igual a, valors duplicats, 
etc.) 
• Normes basades en fórmules: Aquestes regles ofereixen més flexibilitat perquè 
permeten aplicar un format utilitzant una fórmula on es pot aplicar una lògica 
més complexa. 

 

Formats de dades acceptades:  
Des d’Access, Web, Text, SQL Server, 
Analysis Services, etc. 
 
 

Formats de sortida:  
Tots els tipus de fitxer disponibles en 
la versió Microsoft Office Standard 
2010, OpenOffice Calc, etc. 

L’eina permet descarregar les dades utilitzades?     SÍ / NO 
 
En quin format? En tots els formats de fitxer permesos en la versió Microsoft Office 
Standard 2010, OpenOffice Calc, etc. 
 

Diferència versió Free i Premium:  
No n’hi ha. 
 

Casos pràctics Observatoris:  
Barberà del Vallès: 
http://www.bdv.cat/perfil/barberapromocio/recursos/recursos/bdv_cl_2013_2n.pdf 
 
Maresme: 
http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2015/PROMOECO/OBSERVATORI/novembre_2
015__1_.pdf 
 
Riera de Caldes: http://www.staperpetua.cat/menu-
principal/treball/observatori/informes-trimestrals/2015/3t2015/0_la-riera-de-
caldes_informe-trimestral_iii_2015.pdf 
 
Diputació de Barcelona: 
http://www.diba.cat/documents/36150622/59389403/Informe+Shift-
Share.pdf/216962be-ba5a-4d64-9327-6b790ff6a53c 
 

Contacte amb l’editor: - 
 

http://www.bdv.cat/perfil/barberapromocio/recursos/recursos/bdv_cl_2013_2n.pdf
http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2015/PROMOECO/OBSERVATORI/novembre_2015__1_.pdf
http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2015/PROMOECO/OBSERVATORI/novembre_2015__1_.pdf
http://www.staperpetua.cat/menu-principal/treball/observatori/informes-trimestrals/2015/3t2015/0_la-riera-de-caldes_informe-trimestral_iii_2015.pdf
http://www.staperpetua.cat/menu-principal/treball/observatori/informes-trimestrals/2015/3t2015/0_la-riera-de-caldes_informe-trimestral_iii_2015.pdf
http://www.staperpetua.cat/menu-principal/treball/observatori/informes-trimestrals/2015/3t2015/0_la-riera-de-caldes_informe-trimestral_iii_2015.pdf
http://www.diba.cat/documents/36150622/59389403/Informe+Shift-Share.pdf/216962be-ba5a-4d64-9327-6b790ff6a53c
http://www.diba.cat/documents/36150622/59389403/Informe+Shift-Share.pdf/216962be-ba5a-4d64-9327-6b790ff6a53c
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Wordle i Tagxedo Nivell de Dificultat (1 a 5) : 2 

 
Ambdues són aplicacions en línia gratuïtes que serveixen per generar núvols de 
paraules (tag clouds) amb diversos formats visuals, a partir d’un text escollit. El 
simple “enganxat” d’un text a la pantalla d’entrada generarà un núvol amb les 
paraules més freqüents, essent la grandària de cadascuna d’elles proporcional al 
nombre de vegades que apareix al text, de manera que a primer cop d’ull s’expressa 
l’èmfasi que un text (notícia, estudi, etc.) dóna a alguns temes.  
 
Un cop carregat el text es genera un núvol de manera automàtica. Llavors es disposa 
d’opcions per canviar colors, fonts, alineacions de les paraules, establir-ne un nombre 
màxim, etc. de manera aleatòria o a voluntat. La mateixa aplicació elimina xifres o 
paraules freqüents als textos (preposicions, articles, etc. de qualsevol idioma). Cal 
tenir present, però, que com que el tractament que fa del text és per paraules, quan 
tinguem conceptes compostos els hem d’ajuntar, en el cas de Wordle, amb el signe 
“~” perquè siguin tractats com a una unitat (un nom i cognom, un municipi amb més 
d’una paraula, etc.).  
 
En el cas de Tagxedo, hi ha algunes opcions que el fan més versàtil. Així, dins de les 
opcions de disseny amb el botó Skip podem eliminar prèviament algunes paraules 
freqüents però que no volem que surtin al núvol final. A Advance podrem canviar el 
fons, la transparència, etc. Però el més diferenciador de Tagxedo és la funció Shape, 
que permet triar la forma que volem per al núvol final. Fins i tot es pot afegir una 
imatge o un logo propis amb l’opció Add image, i també triar quines paraules volem 
que surtin, si les volem a fora o a dins, si la imatge final de la silueta la volem en 
positiu o en negatiu, i també definir nivells de brillantor, contrast, opacitat, etc. amb 
uns comandaments lliscants. Fins i tot es pot accedir a una paleta personalitzada de 
colors. També podem fer que el núvol sigui la silueta d’una paraula o una lletra que 
haguem escollit.  
 

Formats de dades acceptades:  
formats de text 
 

Formats de sortida:  
PDF, SVG, JPEG, HTML. 

L’eina permet descarregar les dades utilitzades?     SÍ / NO 
Permeten descarregar les imatges/núvols com a imatge, inserir el codi html a un web 
o blog, o capturar la imatge amb algun programa de captura d’imatges (Jing, snipping 
tool, etc.).  
 
En quin format? 
PDF, SVG, JPEG, HTML  
 

Diferència versió Free i Premium: 
No hi ha versió premium, l’ús és gratuït i no cal registrar-s’hi. 
 

Casos pràctics Observatoris:  - 
 
 

Contacte amb l’editor: - 
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Enllaços de suport:  
Hi ha nombrosos tutorials d’ambdues aplicacions en diferents formats, per exemple 
text, slideshares i fins i tot vídeos, per exemple:  
https://tutorialesedutic.wikispaces.com/file/view/Tagxedo.docx/396902744/Tagxedo.do
cx 
http://es.slideshare.net/magava40/tutorial-wordle-9306687 
  
Altra informació d’interès:  
Els núvols creats a Wordle es publiquen a la galeria pública de Wordle, i ja no es podrà 
esborrar, per la qual cosa és recomanable que no hi apareguin dades personals. 
 
Wordle i Tagxedo són probablement les més populars eines per a fer tag clouds però 
n’hi ha d’altres de semblants també senzilles: TagCrowd, Tagul, ToCloud, Word It Out. 
 
Wordle treballa amb Java, i Tagxedo amb Silverlight, que s’autoinstal·len prement 
acceptar si l’usuari no les té actives. 
 

  

https://tutorialesedutic.wikispaces.com/file/view/Tagxedo.docx/396902744/Tagxedo.docx
https://tutorialesedutic.wikispaces.com/file/view/Tagxedo.docx/396902744/Tagxedo.docx
http://es.slideshare.net/magava40/tutorial-wordle-9306687
http://es.slideshare.net/magava40/tutorial-wordle-9306687
http://www.tocloud.com/
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Tableau Public Nivell de Dificultat (1 a 5) : 5 

 
Tableau és un programa d’anàlisis i visualització de dades. És una eina que permet 
crear multitud de gràfiques interactives amb les dades que habitualment treballem i 
que aquestes estiguin vinculades entre elles amb la creació d’un dashboard o 
quadre de comandament. També permet georeferenciar dades i “pintar-les” sobre 
mapa.  
 
És una eina que necessita un procés d’adaptació. Demana uns formats i estructura 
molt concrets per poder utilitzar les nostres dades, de manera que caldrà adaptar 
la gran majoria dels datasets amb els que treballem els Observatoris. Les seves 
possibilitats són molt elevades i diverses, però necessita de temps d’aprenentatge. 
Un exemple molt clar és si volem treballar amb dades sobre mapa, ja que la 
manera de proporcionar la informació geogràfica no és tan simple com amb altres 
eines de geoinformació com Carto o Google Fusion Tables.  
 

Formats de dades acceptades: 
Arxius Excel (.xls, .xlsx i .xlsm), arxius de 
text (.csv,.txt,.tab i .tsv), SPSS (.sav) i R 
(.rdata i .rda) 
 

Formats de sortida: 
Eina pensada per inserir les dades en 
un espai web. Es pot generar una 
imatge .png i un document PDF.  
 

L’eina permet descarregar  les dades utilitzades?     SÍ / NO 
 
En quin format?  
L’eina et permet descarregar les dades amb un format propi. Aquest tipus d’arxiu 
(.twbx) ens permet obrir un llibre de treball on modificar els dashboards i els 
storyboards, però no les dades base. També es pot descarregar una imatge en 
.png i en document PDF.  
 

Diferència versió Free i Premium: 
Tableau Public (Desktop Public Edition)  - Gratuït. 
https://public.tableau.com/s/ 
Aquesta eina permet accedir a totes les funcionalitats de Tableau, però no permet 
gravar les dades en local, només als seus servidors. De la mateixa manera, no 
permet realitzar dashboards privats, tot ha de ser publicat a la web per tal de 
guardar el treball i fer difusió. 
 
Tableau Desktop – 999 US $ per usuari. 
http://www.tableau.com/products/desktop 
L’eina Desktop permet guardar en local i compartir dashboards en privat. 
 

Casos pràctics Observatoris:  
Prova realitzada al blog de l’Observatori Econòmic i Social i de la Sostenibilitat de 
Terrassa: 
http://terrassaenxifres.blogspot.com.es/2015/12/execucions-hipotecaries-i-
llancaments.html 
 

Contacte amb l’editor: 
A la pàgina web de Tableau: 
http://www.tableau.com/about/contact 
 

  

https://public.tableau.com/s/
http://www.tableau.com/products/desktop
http://terrassaenxifres.blogspot.com.es/2015/12/execucions-hipotecaries-i-llancaments.html
http://terrassaenxifres.blogspot.com.es/2015/12/execucions-hipotecaries-i-llancaments.html
http://www.tableau.com/about/contact
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29 

6. Manuals pas a pas 

 

Infogr.am: fem infografies de manera assequible 

 

Create online charts & infographics | infogr.am 

 

PAS 1: Crear la infografia base 

Es pot escollir entre crear un mapa, una taula o gràfic o una infografia (que pot 

contenir ambdós). Un cop premem el botó del que vulguem crear, apareixen uns 

models base a triar. 

 

 

PAS 2: Preparar la infografia 

Si s’ha seleccionat la primera opció (Infographic or Report), apareix per defecte una 

infografia amb un títol, un gràfic i una cita. Pots esborrar o modificar a partir del model. 

Per esborrar-ho, cal situar-se a sobre i prémer el botó de la paperera al marge 

esquerre. Apareixerà una barra gris on cal clicar la creu per a què s’esborri 

definitivament.  

 

  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQm6Oqqr7LAhUBNhoKHSfBDV0QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Finfogr.am%2F&usg=AFQjCNEydWPQ3AqJItgK7OyiHa-g64_Vbg&sig2=rdKqLnwvOry0niaKIcykyQ
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PAS 3: Afegir text, gràfics o mapes 

TEXT: 

Per afegir text hi ha dues opcions: prémer el botó de la barra lateral a la dreta on hi ha 

dues “A” o situar-se a sobre de la infografia i prémer el mateix botó que apareix al 

centre. Aquesta segona opció permet afegir el text on vulguem, mentre que la primera 

l’afegeix al final de tot per defecte. 

 

Un cop fet això, apareixen diverses opcions de text. Cal seleccionar si volem que sigui 

un títol, un subtítol, una cita o un text bàsic i prémer el botó blau “insert”. 

Podem modificar tots els textos fent dos clics a sobre o amb l’últim botó que apareix a 

la barra gris a dalt del text (edit). Si l’usuari no és premium, no podrà modificar ni la 

mida del text, ni posar-lo en negreta o centrar-lo. El tipus de lletra només es pot 

modificar  amb usuari premium. 

També podem reduir la mida del text (botó narrow) o duplicar-lo (duplicate). 

 

Com que és una eina anglesa, per defecte quan escrivim textos en altres idiomes 

apareixen subratllats en vermell com si fossin faltes ortogràfiques, però s’esborra 

automàticament quan se surt i es torna entrar o quan es publica l’infografia. 

Com a limitació, hem vist que quan copiem textos del Word i s’enganxen, a vegades la 

lletra surt diferent i per tant és millor tornar-ho a reescriure-ho perquè aparegui tot 

igual. 

GRÀFICS: 

A la mateixa barra on trobem “text”, hem de prémer el primer botó de la barra lateral o 

el que apareix dins de la infografia (tres barres). 
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Apareixen moltes opcions de gràfics i cadascun es fa de forma diferent. Quan 

n’inserim un i hi cliquem dos cops a sobre, veiem una mostra de com hem de posar les 

files i columnes perquè aparegui correctament. 

Ho podem modificar al full de càlcul que surt o importar-ho des de l’Excel, però caldrà 

fer-ho en el format que s’especifica.  

 

En fer-ho des de l’Excel, degut a què l’Infogr.am està en anglès, els decimals els 

canvia per punts (format anglès). Hem d’anar canviant un per un o dins de l’Infogr.am 

directament o l’Excel i incloent una coma davant perquè l’Infogr.am ho detecti com un 

text i no ho torni a canviar: 

 

 

Per canviar aspectes com l’alçada del gràfic o els colors de les barres o cercles, hem 

d’anar a “settings” a dalt del full de càlcul que apareix a l’eina. 

 

MAPES: 

Per afegir un mapa, cliquem a la segona opció de la barra: 

 

No hi ha mapes de Catalunya ni de Barcelona, sinó que hi ha mapes de cada país 

(alguns per regions), dos mapes del món (un per països i un per continents) i en el cas 

d’Espanya, hi ha un mapa per Comunitats Autònomes (Spain) i un per províncies 

(Spain regions).  
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Per fer els mapes hi ha dues opcions igual que per les taules o gràfics: o bé modificar 

les dades directament o bé a través d’un Excel. 

Si modifiquem les dades directament al full de càlcul que apareix a l’Infogr.am, s’ha de 

tenir en compte que la primera columna ha de tenir sempre el nom del país en anglès. 

L’etiqueta que volem que aparegui ha d’estar a la cinquena columna “Label”, per 

exemple per Espanya hauríem de deixar a la primera columna “Spain” i a la cinquena 

escriure “Espanya”, de manera que al mapa ens apareixerà el nom en català. 

Si es preferim fer-ho amb Excel, hem de respectar l’ordre de les columnes: la primera 

pel nom en anglès, la segona pel valor que volem posar, la tercera pel grup (és 

important si volem marcar l’opció “Grouped Data” a les opcions de dalt perquè 

s’agrupin les regions o països), la quarta per les coordenades (podem deixar-ho en 

blanc perquè ho detecta igualment) i la cinquena per l’etiqueta que volem que 

aparegui.  

 

 

Pas 4: Publicar-ho 

Ho publiquem amb el botó “Publish” a dalt de tot. Ens donarà un enllaç que és el que 

podem fer servir per enviar-lo. Per publicar-lo a una pàgina web, apareixen més 

opcions a sota de l’enllaç.   

 

Pels usuaris premium, també hi ha l’opció de descarregar-la, tot i que els gràfics que 

tenen diverses pestanyes apareixen un sota l’altre (els podem esborrar i triar un si es 

prefereix). 

 

Per infografies periòdiques podem guardar les plantilles d’Excel que ens convinguin. 
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Creem una infografia amb Piktochart 

 

Piktochart. Què, per què i potencialitats. Piktochart és un editor d’infografies on line 

que permet a un usuari sense coneixements d’edició i disseny crear infografies de 

manera senzilla i intuïtiva. Considerem Piktochart una bona eina per a crear infografies 

per diverses raons:  

1. Facilitat d’ús. Permet crear infografies sense cap coneixement previ d’edició o 

disseny.  

2. Economia. Conté una completa versió gratuïta. 

3. Edició adaptada a les necessitats de l’usuari. Piktochart permet triar 

tipografies, grandàries, colors, moure blocs de continguts, crear noves plantilles, 

adaptar plantilles als gustos de l’usuari, etc. 

4. Compartir. Podem compartir les infografies creades amb Piktochart mitjançant 

xarxes socials, incrustant l’enllaç a pàgines web o enviar l’enllaç mitjançant 

correus electrònics.  

5. Replicar. El format electrònic de sortida facilita actualitzar els continguts i 

utilitzar infografies ja creades en més d’una ocasió (ja sigui amb plantilles 

preconfigurades o amb plantilles creades per nosaltres mateixos). 

Piktochart. Pas a pas 

1. Entrar a Piktochart 

 

Per a utilitzar Piktochart és necessari fer-se usuari de l’eina. Per a ser-ne podem 

donar-nos d’alta mitjançant Google plus, Facebook o amb una adreça de correu 

electrònic (recomanem aquesta opció). 

 
Imatge d’entrada de Piktochart. 

Encerclat Login. On hem d’anar per crear un usuari amb Piktochart. 
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Imatge d’entrada de Piktochart. 

Pàgina que s’obre quan creem l’usuari. Ens demana, nom d’usuari, compte 

de correu electrònic i contrasenya. 

 

Un cop ens donem d’alta a Piktochart, ens pregunta quin format d’infografia volem fer: 

1) infografia; 2) presentació (per a presentacions on-line, pantalla completa i per 

diapositives); 3) pòster (pàgina única) o 4) informe (2 pàgines màxim) 

 

Tots els formats tenen la mateixa metodologia, un cop sabem fer servir un d’aquests 

formats, ho sabrem fer per a la resta de formats. Detallarem el primer format ja que, en 

certa manera, integra també la resta de formats. 

 

 

 
Formats disponibles: 1. infografies; 2. presentació; 3. pòster i 4. informe. 
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2. Plantilles disponibles (templates) 

Un cop seleccionem el format, en aquest cas infografia, hem de triar entre les plantilles 

disponibles (free templates si estem en la versió gratuïta) 

 
Plantilles disponibles de la versió gratuïta. També podem crear una plantilla des de zero. 

 

A març 2016 aquestes són les plantilles disponibles, cada cert temps canvien les 

plantilles disponibles, però si n’heu utilitzat alguna, aquesta sempre estarà guardada 

en la vostra llibreria.   

També podem crear la nostra plantilla i dins de cada plantilla la podem modificar de 

totes les maneres possibles, des de modificar colors, grandària de blocs, tipologia de 

lletres, imatges icones... 

 

Per tant, és gairebé infinita la possibilitat de dissenys diferents que ofereix Piktochart. 

A mesura que anem treballant amb aquesta eina, més adaptacions pròpies podreu fer 

de cada una de les plantilles disponibles. 

 

3. Menú del Piktochart 

A la banda superior de la pantalla trobem el nostre perfil (p.ex ObservatoriBL), arxius 

(file) i el nom de la infografia (en aquest cas li hem dit Pas a Pas). Contínuament, 

l’arxiu es va guardant de manera automàtica (A), podem consultar la versió que es 

veurà (preview, B). En la versió gratuïta podem descarregar la infografia en format 

imatge (C), facilitar l’enllaç web per a compartir (D) i compartir-la mitjançant xarxes 

socials o correu electrònic (E).  
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Si passem el ratolí pel nostre perfil es despleguen les següents opcions: 

- dades de configuració (account settings) 

- triar plantilles (Pikto templates) 

- les nostres infografies (my saved Piktochart) 

- galeria de plantilles creades per altres usuaris (Featured Piktochart) 

- preguntes freqüents (FAQs) 

- contacte amb l’eina (Contact) 

- desconnexió, sortida de l’eina (Log out) 

 

Dins d’arxiu (File) podem: 

- crear una infografia des de zero  o a partir d’una plantilla (create new canvas o 

template) 

- guardar una còpia d’una infografia per tal de replicar-la (save as). A mida que 

treballem en la infografia es va guardant de manera automàtica 

- Baixar la infografia en format imatge (download as image) 

- Configuració de pantalla, permet triar entre 2 formats, A4 o carta (Page set up) 

- Opció de baixar el contingut de la infografia en format txt o carregar-ne un des 

de l’ordinador (Troubleshootting) 

 

A la banda lateral esquerra (4) trobem el menú de les accions a desenvolupar en la 

infografia. Imatges (que podem incloure en els blocs, en el fons de la infografia...); 

uploads (que permet carregar imatges o logos propis a incloure en la infografia) tenim 

una capacitat de 40MB en la versió gratuïta; Background (o fons de la infografia) 

permet triar el fons i el color del mateix; Text (cada plantilla té 1 títol, 4 sotstítols i cos 

de text propis, tot i amb això podem editar-los al nostre gust. Triarem text quan 

vulguem incloure text en qualsevol bloc de la infografia). Tools (eines) per a inserir 

gràfics, mapes o vídeos a la infografia.   

 

 
Imatge bàsica del menú de Piktochart. Emmarcat els diferents components del menú. 

  



37 

4. Estructura bàsica de les plantilles 

Un cop triem la plantilla, el que recomanem és guardar-la amb un nom (passar 

d’untitled al nom que li volem posar: pas a pas, p.ex). Com veiem, la plantilla 

s’estructura en blocs, el primer recomanem que sigui el titular de la infografia i els 

següents blocs el contingut que li vulguem donar en la forma que vulguem. Quant als 

blocs, en podem inserir tants com vulguem i també podem duplicar el format de blocs 

ja creats. 

L’avantatge del Piktochart és la capacitat d’edició que tenim com a usuaris. Podem 

jugar amb grandàries, colors i tipografies en totes els continguts de la infografia. 

 

Adaptació, traducció de la plantilla Minimal de Piktochart. Dóna pistes de com crear una 

infografia. 

 

5. Gràfics, mapes i vídeos... explorant la maleta tools 

La maleta (tools) és un dels elements clau  a l’hora de crear una infografia. En ella 

trobem gràfics (charts), mapes (maps) i vídeos (permet incrustar vídeos en la infografia 

que creem). 

Els mapes disponibles d’aquesta eina són limitats, només estan disponibles per 

continents en la versió gratuïta. Per a mapes recomanem altres eines com ara Carto. 

Quant als gràfics, en disposem de 14 tipus, des de gràfics de barres, columnes, 

piràmides, barres d’estat, a hemicicles o matriu d’icones.  
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Les dades que volem contenir en el gràfic o bé es poden introduir en la taula de la 

pròpia eina o importar-les d’un arxiu.csv, xls o bé treballar des de Googledrive. 

 

Imatge de tools quan triem l’opció charts. 

A l’esquerra la imatge, a la dreta la taula de dades. A setting ens permetrà editar el 

gràfic (colors, grandària). A l’esquerra del gràfic se’ns desplegaran els tipus de gràfics 

disponibles. 

Un dels gràfics que permet major edició per part de l’usuari és l’icon matrix, ja que 

permet triar entre 6 figures predeterminades (punts, homes, dones, piràmides...) més 

les disponibles en la llibreria de l’eina (que estan agrupades segons temes: feina, oci, 

família, naturalesa...) 

Imatge del gràfic icon matrix. Amb un exemple de seleccionar com a icona una imatge de la 

galeria d’imatges de l’aplicació. 
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6. Tipus d’infografia 

Piktochart permet tant fer infografies que prioritzen text i missatge (Exemple infografia 

8 de març) com dades i informació (Exemple Infografia anual de turisme). Això també 

condicionarà la tria de plantilla i d’estructura de la infografia. 

 

 

 

7. Publicar, compartir i replicar la infografia 

Un cop tenim creada la infografia, podem compartir l’enllaç via xarxes socials, correu 

electrònic o incrustant-lo a la nostra pàgina web. 

La infografia creada restarà desada a my savedpiktochart, si volem emprar la mateixa 

infografia, podrem copiar-la o bé actualitzar les dades si el que volem és replicar-la 

però actualitzant les dades (per exemple en el cas de fer infografies de productes 

regulars: dades mensuals, trimestrals o anuals). 

Com tot, amb la pràctica es guanya experiència. Quant més treballem amb Piktochart 

més potencial tindrà l’eina. 

  

https://magic.piktochart.com/output/11660563-dones8m16#.Vvulvn6uJqU.mailto
https://magic.piktochart.com/output/11660563-dones8m16#.Vvulvn6uJqU.mailto
https://magic.piktochart.com/output/5549676-infoanualturisme2014
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8. Serveis de suport 

Tutorials (en anglès) de Piktochart:  

http://support.piktochart.com/hc/en-us/articles/202363710-How-can-I-make-an-
Infographic-in-Five-Steps- 

https://www.youtube.com/user/Piktochart 

El contacte amb l’editor de Piktochart és ràpid i eficaç. L’eina inclou un apartat de 

preguntes freqüents. 

De tota manera, per internet trobareu  altres tutorials d’infografies amb Piktochart  en 

castellà. 

  

http://support.piktochart.com/hc/en-us/articles/202363710-How-can-I-make-an-Infographic-in-Five-Steps-
http://support.piktochart.com/hc/en-us/articles/202363710-How-can-I-make-an-Infographic-in-Five-Steps-
https://www.youtube.com/user/Piktochart
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Georeferenciem dades estadístiques amb Fusion Tables 

 
 

1. Què necessitem? 
 
Instal·lar l’aplicació de Fusion Tables al Google Drive 

El primer que hem de fer és instal·lar l’aplicació de Fusion Tables a Google Drive. Per 

fer-ho necessitarem un compte de Google (Gmail) i haurem d’accedir al Drive. A la 

pàgina principal d’aquesta eina hem de fer clic al botó “Nou”.  

 

En l’opció més és on trobareu les aplicacions vinculades al Drive. Si no hi teniu la de 

Taules dinàmiques de Google, significa que no teniu instal·lat el Fusion Tables. Si no 

la teniu heu de fer clic a “Connecta més aplicacions”: 
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Després, poseu fusion tables al buscador d’aplicacions i us apareixerà en primera 

opció. Feu clic a connectar i seguiu els passos corresponents. 

 

Preparar un arxiu xls o csv amb les dades que volem representar sobre mapa 

El més habitual és que treballem amb un arxiu xls. Així doncs hem de preparar una 

taula d’Excel amb el format següent:  

 

NOTA: la gent que ja treballi amb arxius .csv o directament en els fulls de càlcul de 

Google es podrà estalviar el pas d’exportar d’Excel a Drive. 

 

Arxiu KML amb les dades de l’àmbit territorial que volem georeferenciar 

(seccions censals, municipis, comarques, etc.) 

Aquests tipus d’arxius es poden trobar en organismes oficials com l’Institut Cartogràfic 

i Geològic de Catalunya (icgc.cat). 

Un cop tenim aquests passos previs, ja podem començar a preparar els arxius per 

aconseguir un mapa pintat amb les nostres dades.  
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2. Pujar el nostre arxiu KML a Fusion Tables  
 
El nostre arxiu amb informació georeferenciada ha de ser en KML. Si el teniu en format 
shapefile al final del pas a pas trobareu un annex per passar un arxiu .shp a .kml. Per 
poder pujar el kml hem d’anar al Drive: Nou  Més  Taules dinàmiques de Google 
 
En iniciar el fusion tables us demanarà importar una nova taula de dades: 

 

 

Com que el nostre arxiu KML el tindrem guardat al nostre disc dur, hem de fer clic a 

“From this computer” i s’obrirà una finestra per a què el cerqueu. Un cop seleccionat us 

apareixerà el següent:  
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Fem clic a “Next” i el Fusion Tables ens ensenyarà la taula que volem importar de la 

següent manera: 

 

 

 

Un cop confirmat que són les dades que voleu pujar a l’aplicació, feu clic a “next” i 

podreu donar un nom a la taula i una descripció. Un cop realitzat s’obrirà l’eina i ja 

tindreu la taula carregada. 
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Fem clic a la pestanya “Map of geometry” i allà visualitzarem que ha pujat bé la 

informació. Recordeu que on diu “Location” ha d’haver seleccionada la columna 

“geometry” o aquella on hi hagi guardares les dades georeferenciades. 
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Si torneu al menú del Google Drive  trobareu aquest nou arxiu de Fusion tables a l’inici 

dels vostres arxius: 

 

 

3. Convertir el nostre arxiu de dades XLS a un full de càlcul de Google 
 
Per poder lligar el nostre kml carregat al fusion tables amb les nostres dades cal que 

pugem l’arxiu Excel als Fulls de Càlcul de Google. Per fer-ho anem al Drive i 

seleccionem: Nou  Fulls de càlcul de Google. 

 
 

Dins del full de càlcul seleccionem: Fitxer  Importa 

S’obrirà una nova finestra on haurem d’anar a “Penja” i seleccionar el nostre fitxer. 

Seleccionem l’opció “Substitueix el full de càlcul” i fem clic a “Importa”: 

  



47 

 
 

 

Un cop importat l’arxiu tindreu la taula d’Excel en el format de full de càlcul de Google. 
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4. Obrir el full de càlcul a Fusion Tables 
 

Els dos arxius els trobareu a l’arrel del vostre Google Drive: 

 

A Google Drive fem: Nou>Taules dinàmiques de Google i obrim un nou arxiu de fusion 

tables. Aquesta vegada farem clic a Google Spreadsheets per obrir directament la 

nostra taula de càlcul amb les dades que volem: 

 

Ens apareixerà l’últim full de càlcul que ha guardat Google Drive: 
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Seguim els mateixos passos que quan hem importat l’arxiu KML i tindrem ja la nostra 

taula de dades a Fusion Tables: 

 
 

 

 

5. Fusionar l’arxiu KML amb la nostra taula de dades 
 

Ara ens toca “fusionar” la nostra taula de dades amb la informació georeferenciada del 

nostre arxiu KML. Anem a File  Merge 

S’obrirà una finestra on hem de buscar i seleccionar l’arxiu de Fusion Tables que 

volem fusionar: 
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Un cop seleccionat l’eina ens demanarà quines són les columnes que ens permetran 

vincular una taula amb l’altra, és a dir, dues columnes iguals que relacionin la resta de 

valors. La millor opció es treballar amb els codis de comarca, municipi, secció censal, 

etc. Però també podeu fer-ho de manera nominal, relacionant les taules a partir dels 

noms. 

 

 

En aquest cas vinculem les taules amb la columna codi i la columna comarca. NOTA: 

Vigileu perquè Fusion tables no relacionarà el número 1 amb el 01.  

Per últim, seleccionem les columnes que volem en la nova taula de dades resultant de 

la fusió. Totes aquelles columnes que no ens aportin res o que no vulguem que 

apareguin per algun motiu, no les seleccionem. És imprescindible seleccionar la 

casella de la columna amb la informació georeferenciada.  



51 

 

Amb aquest últim missatge Fusion Tables ens indicarà que ha mesclat una taula amb 

l’altra: 

 

Fent clic a l’enllaç l’eina us obrirà la nova taula. Com podeu comprovar ja apareix la 

informació relacionada i les dades amb informació geogràfica: 
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6. “Pintar” el mapa (representar les nostres dades) 
 
Per pintar el mapa amb les dades hem d’anar a “map of geometry” i allà fer clic a 
“Change feature styles...” 
 

 
 

En aquesta nova finestra hi podrem retocar el format: 

(1) Escollim donar color als polígons. 

(2) Seleccionem l’opció per “pintar” els polígons segons l’escala que determinem 

(també podem seleccionar “gradient” i pintar-lo amb un degradat). 

(3) Li diem en quants nivells volem dividir l’escala. 

(4) Seleccionem la columna que conté les dades amb les quals volem pintar el 

mapa. 

  



53 

(5) Podem utilitzar el rang predeterminat que ell detecta (valor mínim i màxim) o 

fer-ne un de personalitzat.  

(6) Seleccionem el color amb el que volem que es pinti cada rang de dades i li 

donem un % d’opacitat (si volem que sigui més o menys transparent). 

 

 

Aquest seria el resultat: 
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Podem modificar també el color de la vora: 

 

 

7. Editar la informació a mostrar i la llegenda del mapa 
 
Fusion tables també ens permet modificar la informació que mostrem quan fem clic en 

algun dels polígons o la llegenda del mapa per indicar quins valors representa cada 

color. Primer modificarem la informació que es mostrarà de cada polígon. Per fer-ho 

fem clic a “Change info window”: 

 

La primera pestanya Automatic ens prepararà una finestra d’informació amb les dades 

de les columnes que li marquem. Hem de seleccionar aquelles dades que volem que 

apareguin a la finestra d’informació quan un usuari faci clic en un dels polígons del 

mapa.  

En la pestanya Custom podem personalitzar la informació que apareixerà. Per fer-ho 

necessitarem coneixements bàsics del llenguatge HTML.  
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També podem afegir una llegenda. Fem clic a “Change feature styles...” 

 

A “Automatic legend” seleccionem la següent opció: 
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8. Publicar el nostre mapa en un espai web 
 
Per últim podem compartir el nostre mapa al nostre espai web o enviant un enllaç als 

usuaris finals. Seleccionem l’opció  Tools  Publish i apareixerà la següent finestra: 

 

La primera opció permet enviar un link als nostres usuaris o a les persones que hagin 

de fer alguna consulta. La segona opció genera un codi html per poder incrustar el 

mapa al nostre web. Podeu modificar l’amplada i l’alçada del mapa amb Width i Height.  

Per a què la taula i el mapa siguin visibles haurem de canviar les opcions de visibilitat. 

Si fem clic a “Change visibility” apareixerà una nova finestra. Hem de canviar l’accés a 

Público en la web: 
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Com elaborar un mapa amb Carto 

Aquest manual pas a pas està fet amb l’editor antic d’aquesta eina, que Carto va 

canviar a finals de 2016. Si ja disposeu d’un perfil visualitzareu l’editor antic de mapes 

de Carto igual que es fa en aquest pas a pas. En el cas que necessiteu obrir un nou 

compte visualitzareu el nou editor de l’eina anomenat Builder. Aquest nou editor es 

basa en els mateixos conceptes que aquest pas a pas però modifica la manera de 

treballar, dissenyar i visualitzar les nostres dades i mapes. 

 

Expliquem com fer un mapa utilitzant l’eina del núvol CARTO.  

1. Accedim a la seva pàgina web: https://carto.com 

 

 

2. Ens donem d’alta com a usuari gratuïtament allà on diu SIGN UP (part alta dreta de 

la pantalla) 

3. Calen 2 coses bàsiques per a començar a crear el mapa: 

 ● Una taula base amb DADES GEOMÈTRIQUES de l’àmbit territorial en què 

volem representar les dades: sense aquestes dades és impossible dibuixar el mapa. 

https://carto.com/
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● DADES/informació a REPRESENTAR en el mapa. 

Hem de tenir present que en aquestes dues bases de dades hem de tenir alguna 

columna/camp (nom municipi, codi municipi, etc...) que sigui igual. En el cas d’exemple 

la columna igual és la de codi_mun. I les dades a representar la densitat de població. 
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4. Hem de pujar les dues bases al CARTO. Per fer-ho anem a Datasets i New 

dataset, a dalt a la dreta. Cliquem-hi! 

 

 

Apareixerà aquesta pantalla. Tenim opció de portar les dades d’arxius o bé d’una URL 

(arxiu de dades, Google drive, Dropbox, Twitter...). 

 

En aquest cas tenim un arxiu de dades en format Excel “exemple_pas_a_pas” 

Pitgem a Browse per pujar-lo. 
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Pitgem sobre “Connect dataset” 
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Fent això hem aconseguit que el conjunt de dades (dataset/taula) s’integri en l’apartat 

de Dataset. 

 

 

Hem de seguir els mateixos passos per a pujar la base amb les dades geomètriques 

del territori. 

 

5. Ara, necessitem combinar aquestes dues taules/bases (dataset) per a poder crear 

la capa d’informació que volem representar al mapa. 

Això es fa amb l’opció Merge de la següent manera: 

-Seleccionem un dels dos fitxers que hem pujat (“base_Maresme” o 

“exemple_pas_a_pas”) 

Triem “base_maresme”, despleguem Edit i pitgem Merge with dataset 



62 

 

 

I en aquesta nova pantalla cliquem sobre Column Join 

 

 

A la banda esquerra surten les diferents variables de la taula que hem triat en primer 

lloc; en aquest cas base_maresme i la banda dreta tenim l’opció de triar l’altra taula 

amb la qual volem mesclar la informació. Amb el desplegable triem 

“exemple_pas_a_pas”.  
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Hem de seleccionar la columna de cada “taula” que tingui un camp comú. 

Ja hem dit prèviament que a la taula “exemple_pas_a_pas” havíem creat el camp 

codi_mun com a aquell que seria comú a totes dues taules. 

 

Les seleccionem i cliquem Next step 
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Ara mesclem les dades d’ambdues taules base Merge datasets 

 

 

Hem creat així una nova taula amb els camps de les dues taules. 

Automàticament se li ha assignat un nom. Podem canviar-lo clicant sobre el nom. 

 

 

Li donem un nom nou: Densitat de població per municipis 
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I guardem el nom amb l’opció Save 

 

 

 

6. Ara triem l’opció Map View..... 
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....i ens apareixerà el mapa així: 

 

 

No només apareix el territori del qual volem representar les dades sinó que també 

apareix, a mà esquerra a sota, un seguit de possibilitats de representació de dades 

que el mateix programa ha analitzat i ha trobat interessants. Hi podem fer un cop d’ull 

o no amb l’opció Show. Amb seguretat apareixerà el mapa que volíem representar, el 

de densitat de població, com així és. 

Tenim l’opció de triar-lo i fer els canvis que desitgem o no. 

Per aprendre a fer el mapa no triem aquesta opció. 
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7. Tenim la possibilitat de canviar la base cartogràfica que apareix per defecte. A dalt 

a mà esquerra, just sota el títol, apareix el tipus de base cartogràfica que és, també, un 

desplegable per a triar la base que més ens estimem. 

 

 

 

A mà dreta del mapa apareix la barra d’eines principal per poder treballar el mapa. 
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8. WIZARDS (icona pinzell): ens permet triar el tipus de mapa que volem crear  

(simple, clúster, coropletes, etc.) segons les dades que tenim. No totes les dades 

permeten totes les representacions. 

 

 

Pel tipus d’informació que volem representar, la densitat de població, pensem que el 

mapa de coropletes ens anirà bé. Aquest tipus de mapa és òptim per fer mapes 

temàtics, amb àrees de diferents colors, aplicat en trams per fer comparatives. 

Triem doncs el mapa de coropletes i automàticament ens dibuixa un mapa d’acord 

amb la columna del camp comú. 
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A nosaltres ens interessa representar però la Densitat de població per municipis. Per 

tant, anem al desplegable anomenat Column i busquem la variable que volem 

representar “densitat” i la seleccionem. 

 

 

 

Automàticament dibuixa el mapa, aquesta vegada d’acord amb la densitat de població 

de cada municipi. 
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El programa sol ens ha dividit la informació en set trams diferents. Tenim l’opció de 

canviar-ho a tres o cinc amb el desplegable Buckets 

 

 

 

Amb el desplegable de Quantification tenim l’opció de triar la metodologia a partir 

de la qual es calculen els trams. 
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Podem canviar la paleta de color utilitzada clicant sobre la paleta de colors i el grau 

d’opacitat/transparència just al costat utilitzant les fletxes d’amunt o avall, allà on diu 

Color ramp. 

 

 

 

En la Polygon Stroke podem canviar el gruix dels límits territorials, el color i l’opacitat. 

Aquesta opció apareix sota el nom Marker stroke quan les dades que treballem són 

punts. 
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L’opció Label text ofereix la possibilitat de posar etiquetes al mapa. En aquest cas 

triem el camp nom_muni. 

 

Quan volem posar etiquetes de text el millor és canviar la base cartogràfica a alguna 

que no apareguin noms de forma automàtica o bé que apareguin a sota com la 

Basemap Positron (labels below). 

 

 

Quan afegim alguna etiqueta de text es despleguen més possibilitats de tria d’estils del 

text: Label font (tipus de lletra, mida i color), Label halo (color i gruix de les vores de 

les lletres), Label offset, Label overlap (permetre o no permetre la superposició 

d’etiquetes) i Label placement (ubicació de l’etiqueta). 
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9. INFOWINDOW (finestra d’informació): és aquí on establim la informació que volem 

que aparegui a les finestretes d’informació que apareixeran o bé quan cliquem a 

sobre d’un municipi, en aquest cas, o bé quan hi passem el ratolí per sobre si així ho 

establim. Aquesta opció no està disponible en tots els tipus de mapa. 

 

D’entrada ens fixem que l’Infowindows té dues pestanyes, Click i Hover.  

Click: en aquesta treballarem entorn la finestra d’informació que apareixerà quan 

cliquem en un punt concret. 

Hover: en aquesta treballarem entorn la finestra d’informació que apareixerà quan 

passem el ratolí per sobre un punt concret.  
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Triem la informació que volem que aparegui a la finestreta d’informació. En aquest cas 

seleccionem nom del municipi i densitat de població. 

 

 

Com que volem que aparegui primer el nom del municipi i a sota la densitat cal que 

canviem l’ordre dels camps. Només cal posar-nos sobre el camp a moure i 

arrossegar-lo per sobre d’aquell que volem que aparegui en segon lloc. Així quan la 

finestra s’obri els camps sortiran en aquest ordre. 

 

Podem fer-ho més bonic afegint un color a la capçalera de la finestra o bé triant un 

color de fons clar (el light que surt per defecte) o fosc (tota la finestra negre) 

desplegant la caixeta que per defecte diu light.  
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10. Llegenda: aquesta opció permet fer alguns canvis en la llegenda, entre ells 

amagar-la. 

 

 

Hi afegim el títol “Habitants per Km²” allà on està ombrejat en groc pàl·lid. També 

traiem els 00 dels números dels trams que apareixen a la llegenda i optem pel 0 per 

l’inici del tram inicial.  
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També tenim la possibilitat de canviar els colors per trams d’un en un, afegir algun 

tram o eliminar-ne. 

 

 

11. Afegim un títol i publiquem el mapa 

En darrer lloc abans de publicar el mapa volem posar un títol al mapa. 

Ens cal anar a Visualize, a dalt a mà dreta. Tot seguit sortirà una pantalla on en verd 

dirà ok, creat map. Cliquem-hi! 

 

Apareixerà el mapa amb dos caixes d’opcions a sota a mà esquerra. 

Change basemap: podem tornar a canviar la base cartogràfica (de fet, la podem 

canviar en qualsevol moment). 

Options: es despleguen diverses opcions d’elements que poden sortir o no al mapa, 

segons si les seleccionem o no. Entre elles el Fixed title, que permet que el títol del 

mapa –que automàticament l’ha pres de la taula resultant de la combinació de les dues 

d’inici- quedi incrustat en el marc del mapa. 
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Així, ara és el moment de modificar-lo si no ens convenç i si no ho hem fet abans. 
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En aquest punt podem exportar el mapa com a imatge fent servir la tercera icona de 

dalt a mà esquerra 

 

 

Per últim publiquem el mapa. 

Anem a Publish (a dalt a mà dreta). 
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Ens apareixeran a la pantalla tres opcions: 

Get the link: enllaç per a compartir el mapa 

Embeded it: proporciona un codi HTML per incrustar el mapa interactiu en una web, 

blog, etc. 

CartoDB.js: et dóna una URL per si utilitzes CartoDB JavaScript library per publicar 

mapes en una aplicació externa. 

 

Triem la que ens convingui i mapa llest! 

 

Podeu veure el mapa d’exemple en l’enllaç que segueix. 

https://aconsegal.cartodb.com/viz/0163ed2c-f801-11e5-86d2-

0e787de82d45/public_map 

  

https://aconsegal.cartodb.com/viz/0163ed2c-f801-11e5-86d2-0e787de82d45/public_map
https://aconsegal.cartodb.com/viz/0163ed2c-f801-11e5-86d2-0e787de82d45/public_map
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Gràfics interactius amb un full de càlcul de Google 

 

Descripció i resultats que en podem obtenir 

El full de càlcul que ofereix la plataforma de Google Drive és una eina en línia  que 

permet crear taules i  gràfics dinàmics i amb una certa interactivitat per part de l’usuari.  

L’eina no només pot servir per graficar dades de cara a una publicació, sinó que també 

permet visualitzar ràpidament distribucions de les mateixes, amb la immediatesa i els 

beneficis que suposa el fet de tractar-se d’una eina multiplataforma en el núvol. 

Podem crear també quadres de comandament que s'actualitzin automàticament, 

penjar-los a la web, etc. 

Els diferents tipus de gràfics que podem realitzar són: mapes, gràfic de dispersió, 

histograma, gràfic de barres, gràfic de línies, gràfic combinat línia i barres, gràfic 

d’àrees, gràfic de sectors, gràfic de dònuts, gràfic de bombolles, organigrama, gràfic 

d’arbre, línia de temps, gràfic de velocímetre, taules, i digrames de caixes. 

 

1. Entrar a Google Drive 

 

Per a utilitzar el full de càlcul de Google és necessari tenir (o obrir) un compte de 

Google. Un cop realitzat aquest tràmit, es pot accedir a la plataforma de Drive en el 

següent enllaç: https://drive.google.com 

 

Val a dir que en aquesta plataforma no només es troba l’editor de full de càlcul, sinó 

que també hi ha altres utilitats d’ofimàtica (com editor de text i de base de dades) o 

d’anàlisi de dades i georeferenciació (com Google Fusion Tables). 

 

 

  

https://drive.google.com/
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2. Obrir un full de càlcul i introduir, copiar o editar dades 

 

El següent pas per utilitzar aquesta eina és obrir un full de càlcul nou i introduir les 

nostres pròpies dades. Per fer-ho, cal anar al botó de l’esquerra de la pantalla Nou 

(New) i seleccionar l’opció de Full de càlcul (Google Sheets). Un cop fet, s’obre un 

espai de treball en blanc, molt similar al d’altres editors de full de càlcul com Microsoft 

Excel o Open Office Calc, pel qual no entrarem en detall sobre les diferents 

funcionalitats al suposar que tothom està familiaritzat amb aquest tipus de programes 

en el seu ús professional. 

 

Un cop introduïm, importem o copiem les dades amb les quals volem treballar (convé 

també posar un nom al full de treball, a la part superior de la pantalla) comença la 

tasca de graficar les mateixes. Com veurem més endavant, en funció del tipus de 

dades que tinguem podrem utilitzar uns tipus de gràfics o uns altres.  

 

Com a advertència, cal dir que sovint en copiar dades de programes com ara Microsoft 

Excel, segons com tinguem la configuració numèrica, els formats de números, o punts 

de milers i decimals, no sempre es corresponen amb els formats de Google Drive, fet 

pel qual potser cal revisar aquest aspecte en importar dades des d’un altre programa 

de full de càlcul. Recomanem, en tot cas, importar o copiar les dades sense cap format 

de número específic. 

 

3. Tipus de gràfic. Com escollir-los. Com disposar les dades 

 

Per crear un gràfic a partir d’unes dades determinades cal anar, un cop obert el full de 

càlcul, a l’opció Inserir – Gràfic (Insert – Chart) que trobem en el menú superior. 

 

Automàticament, i si tenim seleccionat un conjunt de dades, el programa realitza una 

sèrie de suggeriments sobre els gràfics que més s’adeqüen al tipus de dades que 

tenim. També podem canviar o seleccionar manualment el tipus de gràfic que volem 

emprar. Un cop realitzat el gràfic, existeix un conjunt d’opcions d’edició al qual podem 

accedir fent clic a sobre del propi gràfic. 
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L’eina de Google Drive té d’un repositori molt útil on explica cada tipus de gràfic, amb 

exemples, i la mostra de com s’han de disposar les dades correctament per tal de 

realitzar-lo. Es pot accedir a aquest repositori exhaustiu en el següent enllaç: 

 

https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery?hl=es 

 

 
 

 

Aquí podem trobar l’explicació de cadascun dels tipus de gràfics, el resultat final, i quin 

és l’adequat en funció de les dades que vulguem graficar. D’entre els gràfics 

disponibles, destaquen els següents tipus: 

 

Diagrama de barres 
Gràfic de sectors 

(formatges) 
Gràfic de línies 

(evolució) 
Histograma 

Diagrama de 
columnes 

Gràfic de 
bombolles 

Gràfic combinat 
(barres i línies) 

 
Gràfic de “dònut” 

 

Gràfic de dispersió Línia del temps Gràfic d’àrees 
 

Organigrama 
 

 

 

També existeix aquest document on es pot trobar a cada pestanya un exemple de 

cadascun dels gràfics amb la disposició de les dades adient per realitzar cada tipus de 

representació: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G9IfzD9eAlqPXIZljqjUeUkOOVeHFezZpgf2U

gdnAz8/edit#gid=10  

https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery?hl=es
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G9IfzD9eAlqPXIZljqjUeUkOOVeHFezZpgf2UgdnAz8/edit#gid=10
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G9IfzD9eAlqPXIZljqjUeUkOOVeHFezZpgf2UgdnAz8/edit#gid=10
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4. Publicar i compartir 

 

Un cop fet el gràfic, podem obtenir una còpia en format imatge per tal d’inserir-lo en un 

document de treball (editor de text, de càlcul, o de presentacions), o bé obtenir un 

enllaç URL permanent per tal que terceres persones puguin accedir al resultat, o 

aquest es pugui incrustar en una pàgina web o entrada de blog. 

 

Per fer-ho, cal que el nostre full de treball estigui configurat per a poder-se compartir. 

L’opció la trobem en el botó de Compartir (Share) que es troba a la part de dalt a la 

dreta de tot full de càlcul. 

Google ofereix 2 opcions respecte d’això: 

 

- Opció pública en la web. 

Tothom podrà accedir al gràfic o full de càlcul. 

- Opció enllaç per compartir. 

Només les persones que tinguin expressament l’enllaç URL podran accedir al 

gràfic o full de càlcul. 

- Opció restringida a determinades persones. 

Només les persones expressament seleccionades (i amb compte de Google) 

podran accedir al gràfic o full de càlcul.  
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Per tal d’inserir els gràfics en una pàgina web, és obligatori seleccionar l’opció Pública 

en la web, un cop fet això, si anem a la pestanya del gràfic i busquem l’opció Publicar 

gràfic (Publish chart) apareix l’opció de copiar el codi HTML per incrustar.  

 

Amb aquest codi l’únic que hem de fer és anar al nostre editor de continguts de la 

pàgina web (o, si no tenim accés, facilitar el codi al departament d’informàtica o 

similars) i incrustar el codi en una pàgina web bàsica o una notícia de la nostra web.  

 

Amb això, el gràfic ja està publicat online i disposa a la nostra web de la mateixa 

interactivitat que podíem utilitzar en el nostre perfil de Google. 
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5. Contacte i enllaços de suport 

 

Google habilita un apartat d’assistència i de suport per a l’elaboració de gràfics a 

través d’una sèrie de fòrums de la comunitat i un apartat de FAQ.  

 

No hi ha opció de contacte directe amb un desenvolupador donada la condició de 

gratuïtat de l’eina, així doncs el suport és per la via de la comunitat d’usuaris. 

https://developers.google.com/chart/interactive/docs/?hl=es 

 

 

Galeria interactiva de gràfics:  

https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery?hl=es 

  

https://developers.google.com/chart/interactive/docs/?hl=es
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery?hl=es
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Visualització de taules de dades: format condicional d’Excel 

 
 
1. Utilitat 
 
El “Format condicional” d’Excel permet aplicar un format específic a aquelles cel·les 
que compleixin amb certes normes i així poder identificar-les fàcilment. 
 
 
 
2. On es troba 
 
L’opció “Format condicional” la trobem al menú Inici (a Microsoft Excel 2010). 
En edicions anteriors del programa la trobem a la pestanya Format. 
 

 
 
 
 
3. Tipus de formats 
 
Els formats s'agrupen en tres categories: 
 

a. Barres de dades 
 
b. Escales de color 
 
c. Conjunts d'icones 
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4. Com aplicar-lo 
 
Es pot aplicar el format condicional a un rang de cel·les, a una taula de Microsoft Excel 
o a un informe de taula dinàmica. 
 
En el següent exemple s’agafa el nombre d’aturats registrats mensualment del 2008 al 
2015 d’un municipi català. 
 
 1. Seleccionar el rang de dades on es vol aplicar el format condicional. 
 

 
 
 
 2. Triar el tipus de format que es vol aplicar. 
 

  a. Barres de dades 
  b. Escales de color 
  c. Conjunts d'icones 

 
a. Barres de dades 

Cliquem la icona “Format condicional” i, a continuació, triem Barres de dades. 
Apareixen dos conjunts de barres: d’emplenament de gradient o d’emplenament sòlid. 
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En aquest exemple hem triat l’opció barra de gradient de color blau. Apareixen barres 

horitzontals d'esquerra a dreta en cada cel·la, com un gràfic de barres. La llargada de 

la barra de dades representa el valor de la cel·la. 

 
 
 
 
b. Escales de color 

Cliquem la icona “Format condicional” i, a continuació, triem Escales de color. 

Apareixen diferents opcions de colors (gradients de dos o tres colors). 

 

 
Cada escala de color utilitza un gradient de dos o tres colors. En aquest exemple hem 

triat l’opció de tres colors (vermell, groc i verd). El color de cada cel·la canvia en funció 

del seu valor. L’ombra del color representa el valor de la cel·la. 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Gener 440 752 945 893 928 1.010 1.039 898 

Febrer 466 821 951 868 950 1.036 996 867 

Març 486 834 936 890 974 1.054 988 877 

Abril 486 864 938 888 968 1.040 957 849 

Maig 500 862 913 914 962 1.026 914 842 

Juny 485 831 890 875 917 990 866 809 

Juliol 519 836 853 850 921 1.001 893 815 

Agost 552 921 933 892 974 1.016 941 838 

Setembre 562 882 859 880 973 1.028 896 811 

Octubre 605 887 830 886 988 1.067 911 804 

Novembre 668 906 843 874 978 1.054 893 776 

Desembre 690 958 896 937 1.001 1.032 915 795 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gener 440 752 945 893 928 1010 1039 898

Febrer 466 821 951 868 950 1036 996 867

Març 486 834 936 890 974 1054 988 877

Abril 486 864 938 888 968 1040 957 849

Maig 500 862 913 914 962 1026 914 842

Juny 485 831 890 875 917 990 866 809

Juliol 519 836 853 850 921 1001 893 815

Agost 552 921 933 892 974 1016 941 838

Setembre 562 882 859 880 973 1028 896 811

Octubre 605 887 830 886 988 1067 911 804

Novembre 668 906 843 874 978 1054 893 776

Desembre 690 958 896 937 1001 1032 915 795
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c. Conjunts d'icones 
 
Cliquem la icona “Format condicional” i, a continuació, triem Conjunt d’icones. 
Apareixen quatre conjunts d’icones (direccional, contorns, indicadors i valoracions). 
 

 
 
 
Afegeix una icona específica per a cada cel·la en funció del seu valor. En aquest 
exemple hem triat l’opció de semàfors (dins del conjunt Contorns). 
 

 
 
  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gener 440 752 945 893 928 1010 1039 898

Febrer 466 821 951 868 950 1036 996 867

Març 486 834 936 890 974 1054 988 877

Abril 486 864 938 888 968 1040 957 849

Maig 500 862 913 914 962 1026 914 842

Juny 485 831 890 875 917 990 866 809

Juliol 519 836 853 850 921 1001 893 815

Agost 552 921 933 892 974 1016 941 838

Setembre 562 882 859 880 973 1028 896 811

Octubre 605 887 830 886 988 1067 911 804

Novembre 668 906 843 874 978 1054 893 776

Desembre 690 958 896 937 1001 1032 915 795
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5. Les normes 
 
Les normes s’agrupen en dos conjunts: 
 
A) Normes basades en valors de cel·la: es basen en el mateix valor de la cel·la (més 
gran que, més petit que, entre, igual a, valors duplicats, text que contingui, una data 
que pertanyi a, etc.) 
 

 
 
 

B) Normes basades en fórmules: ofereixen més flexibilitat perquè permeten aplicar un 

format utilitzant una fórmula on es pot aplicar una lògica més complexa (primers x 

elements, darrers x elements, primer x%, darrer x%, per sobre de la mitjana, per sota 

de la mitjana, etc.) 
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6. Edició i administració de les normes 
 
El format condicional està sempre basat en una norma que podem crear, administrar 
i/o esborrar posteriorment. 
 

 
 
Creació de normes de format. 

 
 
  



92 

Esborrar les normes, de tot el full o de les cel·les seleccionades. 
 

 
 
 
Administrar les normes. 
 

 
 
 
 
 
7. Formats d’entrada i sortida 
 
Dades acceptades 
Access, Web, Text, SQL Server, Analysis Services, etc. 
 
Formats de sortida 
Tots els tipus de fitxer disponibles en la versió Microsoft Office Standard 2010, 
OpenOffice Calc, etc. 
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Creem un núvol de paraules amb Wordle 

 

És una aplicació per a generar els coneguts "núvols de paraules" o word clouds a 

partir d’un text que simplement s’ha incorporat a una caixa de text de la mateixa 

aplicació. En principi, la composició del núvol dóna més importància a les paraules 

més freqüents del text escollit.  

L’eina és molt senzilla però també força versàtil en els resultats ja que dóna imatges o 

“núvols” dels quals podem canviar la forma, el color, la font, etc.  

Abans de començar hem de tenir present que l’eina està feta especialment per a 

textos “literaris” relativament extensos, com ara notícies de premsa, estudis / informes 

o llurs fragments, discursos, etc., més que no pas per a textos massa científics o 

esquemàtics. El resultat serà un grapat de paraules que a primer cop d’ull ja ens diuen 

de què parla el text i quins són els conceptes que aborda.  

1. Anem directament al web, on ja d’entrada veurem exemples d’alguns resultats, 

i el que podrem fer. Marcat en color violeta hi ha l’acció “Create”. 

 

 
 

2. A la caixa que apareix en blanc hi incrustarem el text que volem convertir i 

premerem Go. 
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3. Ja tenim un núvol. L’eina l’ha fet aleatòriament, triant els colors, formes, 

tipografies, etc. Però el que es veu clarament és quines són les paraules que al 

text original hi apareixen amb més freqüència.  

 

 

4. Amb això ja podríem importar el núvol com a imatge PNG, tal i com es veu al 

marge inferior dret. Però cal algun pas previ per fer-lo més net i clar, per 

exemple traient-hi paraules que amb prou feines es repeteixen o que no 

informen de gaire cosa (paraules molt freqüents a l’idioma, verbs...). A la barra 

blava, just damunt del núvol, despleguem Language, i triem l’opció de treure 

paraules comunes a la llengua del text. Aquí també podem escollir si volem 

majúscules o minúscules, tenim un comptador de paraules, etc.  
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5. Paral·lelament, o després del pas anterior, podem reduir el nom de paraules 

que volem que destaqui per tal de fer el núvol més senzill i interpretable a 

primer cop d’ull. Per a això anirem a la pestanya Layout i seleccionem el 

nombre de paraules màxim que volem que hi apareguin al núvol. Podem fer-ne 

una reducció per exemple a 20.  

 

6. A la mateixa pestanya de disseny podem escollir també la posició de les 

paraules, la forma del núvol, i altres variables, fins que trobem la que més ens 

agradi o la més entenedora. És qüestió d’anar fent proves per trobar el millor. 

Si voleu tornar enrere aneu a l’opció Edit, ja que si feu desfer al menú de 

Windows tornareu a l’inici de l’aplicació (recordeu que és una eina web).  

Si no volem dissenyar-lo nosaltres, sempre tindrem l’opció d’anar fent proves 

aleatòries fins que trobem un que ens agradi a l’opció Randomize (un dels 

botons inferiors).  
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7. A l’opció desplegable Color hi podem fer també moltes variacions en colors i 

estils. 

 

 

8. A l’opció desplegable Font podem triar la tipografia. 

Consell: si no us deixa treballar amb l’aplicació amb Chrome, feu-ho amb 

l’Explorer. Podeu també actualitzar la versió de Java si us ho demana, i si no la 

voleu actualitzar feu servir l’opció Más tarde, i cap problema. 
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Creem un núvol de paraules amb Tagxedo 

 

Aquesta és una aplicació semblant a Wordle per a generar "núvols de paraules" i 

l’objectiu de l’aplicació és el mateix. Les dues principals diferències són que:  

 permet importar imatges pròpies per a la forma del núvol 

 pot donar un codi url per a enllaçar el núvol creat dins la nostra web, bloc, etc.  

L’eina és senzilla però no tant com Wordle perquè és més versàtil en els resultats i 

permet la importació de formes pròpies i construir el núvol de paraules dins o fora de la 

forma, o en tots dos espais, perfilant-la. A més, és més dinàmic i pensat per a web i 

per al visitant (cada paraula del núvol s’engrandeix quan hi fem lliscar el cursor, per 

exemple).  

Tagxedo us demanarà abans de començar que instal·leu Silverlight, un programa molt 

lleuger de Microsoft fet per a millorar la interacció entre els llocs web i els usuaris.  

 

1. Anem directament a la web de Tagxedo, preferiblement amb un navegador que no 

sigui Chrome. Premem a qualsevol lloc dels que marquen les fletxes. 

 

 
 

2. L’exemple inicial ja ens parla de les possibilitats de l’eina: una silueta d’Amèrica del 

Sud amb el núvol de paraules a fora, i a on ressalten les paraules que toca el 

cursor quan el fem lliscar pel damunt:  

 

  



98 

3. A dalt a l’esquerra, obrim Load i carreguem el text o les paraules, com havíem fet 

amb el Wordle. Incrustem el text i premem Submit (també podem adreçar-lo a un 

enllaç web).  

 

 
 

4. Tagxedo farà la mateixa forma inicial però amb les noves paraules, i segurament 

amb un canvi aleatori de colors i tipografies. En aquest pas ja podem començar a 

dissenyar. Comencem per les eines de l’apartat Respins. Aquí ja podem canviar 

les característiques aleatòriament prement les fletxes o, en aquelles que tenen un 

cadenat obert, escollir-les nosaltres, per exemple en Theme, on es pot escollir 

entre diferents gammes i combinacions predefinides. Per exemple:  
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5. A Font podem canviar les tipografies en el desplegable o importar-n’hi de nostres, i 

a Orientation el sentit de les paraules. A Layout podem canviar tipografies i colors 

aleatòriament, però conservant la direcció assignada i la forma. A All podem 

canviar aleatòriament també la posició. Això sí, ens conservarà sempre la forma i 

el farcit intern o extern de la figura.  

 
6. Ara passem al menú Options, on podrem canviar la forma a Shape, a on se’n 

despleguen un munt de predefinides. Dins d’aquesta mateixa finestra podem triar 

Classic Cloud (una forma de núvol convencional) en format horitzontal o vertical, 

en diferents versions. L’opció Invert és especialment interessant perquè permet 

emplenar la figura amb el text, o al contrari, embolcallar-la. Cal tenir en compte que 

per a activar aquesta funció sempre hem de prémer primer el botó Invert, i després 

escollir la forma.  
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7. Una opció d’aquest menú és Add Words (a la part inferior dreta), que permet triar 

una paraula i farcir-la o encerclar-la amb el text escollit. De fet, el text escollit 

podria ser un sol mot (si el carreguem al menú inicial Load ens el repetirà les 

vegades que vulguem). Per exemple, podem triar la paraula “mot” i farcir-la amb el 

concepte “paraula”, o a la inversa, i en les tipografies i colors que vulguem.  

 
 

8. Però l’opció més interessant d’aquest menú és la possibilitat d’importar una imatge 

i editar-la (Add Image i Edit Image). Podem escollir qualsevol imatge, mínimament 

perfilada, com la silueta d’un mapa, un logo del nostre observatori, o qualsevol 

altra forma que tinguem.  
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Amb els comandaments que hi ha podem modificar el gruix, el difuminat, etc., i 

finalment acceptar. Per exemple, si hem importat aquest perfil de Catalunya, 

d’entrada farceix la silueta (només la línia) amb el text que havíem importat:  

 

 
 

Però potser el que ens interessa més, visualment, és farcir-la sencera o bé 

embolcallar-la, i amb els colors, tipografies i direccions que vulguem: 

 

 
 

Encara que es pot aconseguir amb una silueta jugant amb les opcions del menú 

d’importació i el botó Invert que hi ha dins del menú Shape, com és el cas 

d’aquest exemple, la millor opció si volem farcir la figura és que aquesta sigui 

sòlida des de bon començament.   
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9. Si obrim l’apartat Word / Layout Options hi ha diverses opcions. Una d’elles és 

Skip, que fa un recompte de la quantitat de cops que surt cada paraula:  

 

 
 

10. Aquest menú Skip permet seleccionar (individualment o col·lectiva) les paraules 

que vulguem i treure-les per tal que no siguin recomptades i no apareguin al 

resultat final tot i que, per defecte, Tagxedo elimina les paraules més freqüents de 

cada idioma, i també unifica aquelles amb un significat semblant (plurals, alguns 

derivats, temps verbals, etc.) 
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11. Dins també del menú Word / Layout Options podem jugar amb els comandaments 

i triar el grau d’èmfasi que volem que doni als mots més freqüents en una escala 0-

120:  

 

 
 

També podem triar el màxim de paraules que volem que contingui (de 50 a 600); 

la densitat que volem que tingui (amb més espais buits o amb els mots més junts), 

i que dependrà de les característiques de la forma i del nombre de paraules 

escollit. En aquesta imatge-núvol, per exemple, el màxim de paraules no es 

recomana que baixi d’un nivell de Tighness (estretor) inferior a 90 perquè 

l’aplicatiu pot deixar algun espai descobert.  
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Al mateix apartat trobem altres comandaments més avançats i a on les variacions 

que fem executar dependran molt dels paràmetres que haguem escollit abans. En 

qualsevol cas, és recomanable conservar en afirmatiu l’acció Hard Boundary 

perquè el perfil quedi ben definit. També és interessant marcar l’acció Use Source 

Color si volem que conservi el color original de la forma que havíem importat. Per 

exemple si volem conservar els colors del logo de la XODEL: 

 

 
 

Hem importat el logo (que es veu en negre però que amb el botó Show Original 

veurem sempre com era) i hem especificat que conservi els colors. Si no volem 

fer-ho, podem anar alternant amb els comandaments i aconseguir diferents colors, 

farcits, etc.  
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Dins l’apartat Layout options hi ha també el camp Advanced, i allà trobem 

l’opció de poder personalitzar els colors introduint codis o bé lliscant per la paleta i 

acceptant.  

 

 
 

Sempre podrem recuperar els colors originals i jugar amb difuminats amb els 

menús, sobretot en el d’edició de la imatge importada (Shape + Edit Image). Les 

possibilitats són gairebé il·limitades.  
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12. Hem de pensar que estem treballant en línia, i no és fàcil desfer canvis sobre el 

que fem, però Tagxedo té l’opció History, que ens permet anar a qualsevol de les 

versions que hem estat fent per recuperar-la (sempre que no tanquem la sessió!).  

A més, cal recordar que sempre hi ha l’opció de treballar a pantalla completa.  

 

13. A l’hora de gravar ho podem fer fàcilment a l’apartat Save / Share en diferents 

mides i en format JPG i PNG, i el mateix en l’opció miniatura (Thumbnail). D’altra 

banda, tant l’opció Web com la Advanced ens ha de permetre generar els codis 

per enllaçar els núvols fets, encara que alguna de les opcions cal dir que semblen 

estar en fase de proves. 
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Analitzem i visualitzem la nostra informació amb Tableau Public 

 

Descripció i resultats que en podem obtenir 

Tableau Public és una eina de Business Intelligence dissenyada per a tractar dades de 

forma massiva i disposar-les i visualitzar-les d’una manera adient des del punt de vista 

de la presa de decisions. 

Els resultats que podem obtenir amb l’eina són quadres i gràfics interactius, i la 

combinació dels mateixos en termes de quadres de comandament integrals. Aquests 

poden ser d’ús intern (en versions de pagament) o poden tenir difusió pública a través 

del web 

 

1. Instal·lació 

 

Per a utilitzar l’eina Tableau Public és necessari donar una adreça electrònica i 

instal·lar el programari en el nostre ordinador. Podem realitzar la descàrrega en el 

següent enllaç: 

 

https://public.tableau.com/s/ 

 

2. Càrrega de dades i connexió a fonts de dades 

 

El primer pas per a treballar amb Tableau Public és la càrrega i la necessària 

preparació de les dades/informació amb la qual voldrem treballar.  

 

Per fer-ho, només entrar al programa trobem l’opció Connect, amb la qual podem 

connectar amb un arxiu de què disposem, o bé connectar a un servidor.  

 

L’opció de connectar les dades a un arxiu és la més fàcil en un nivell inicial de l’eina. 

  

https://public.tableau.com/s/
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La versió gratuïta del programa permet la càrrega d’informació procedent d’arxius en 

format de llibres de Microsoft Excel (extensió .xls, .xlsx o .xlsm), de text pla (.txt, .csv, 

.tab o .tsv), Microsoft Access (.mdb o .accdb), o fitxers estadístics (.sa7bdat (SAS), 

.sav (SPSS) o .rdata i .rda (R)). 

 

Un cop carregat l’arxiu:  
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A la banda esquerra hi constarà la diversa informació que conté (nom de l’arxiu, fulls 

de treball, etc.) (A). 

 

A l’espai central hi arrossegarem la informació que desitgem gestionar/representar: és 

en aquest àmbit central on és poden establir relacions entre les diferents fonts 

d’informació (informació continguda en diferents arxius o en diversos fulls d’un mateix 

arxiu a través d’un camp relacional comú) (B). 

 

L’àmbit inferior és el que permet la previsualització de la informació, i és en aquest on 

es poden realitzar canvis generals en la font de dades, com ara canviar el nom dels 

camps, ocultar camps, canviar el tipus de dades i/o calcular nous camps a partir dels 

existents (C). 

 

En relació amb la tipologia de les dades, cal tenir en compte que per aquells arxius 

que incorporin la dimensió temporal, aquesta ha d’estar recollida en una columna 

específica. 

 

 

 

3. Disseny de la visualització 

 

Un cop configurada la informació, el treball d’anàlisi oi/o visualització d’aquesta es 

realitza des del full de treball (Sheet). En aquest full, la funcionalitat i el comportament 

que hi pot exercir cada camp d’informació vindrà determinat, sobretot, per si aquest 

està definit com a dimensió o mesura. 

 

De manera predeterminada, Tableau Public considera com a dimensions tots aquells 

camps que contenen informació qualitativa i categòrica (generalment són aquells 

valors en format de data o text: anys, municipis, comarques, etc.) 

 

Per contra, seran considerades com a mesures tots aquells camps que continguin 

informació numèrica (quantitativa).  
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Per a visualitzar la informació, dimensions i mesures s’han de bellugar dins de l’àrea 

de treball, a l’apartat de files i columnes, en funció de les característiques d’allò que 

vulguem visualitzar: les dimensions crearan encapçalaments, les mesures produiran 

eixos d’informació.  

 

En funció de les dimensions i mesures escollides el programa activa les visualitzacions 

disponibles que tenen sentit amb la informació introduïda. 
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Arrossegant mesures o dimensions en l’apartat Marques podem canviar les 

característiques / propietats de la visualització. Per altra banda, l’apartat de Filtres 

permet especificar dades a incloure o excloure de la visualització (visualització 

dinàmica: anys, àmbits, etc.) 

 

 
 

Tableau Public permet generar visualitzacions en diferents fulls (Sheet), amb la 

possibilitat de relacionar-los entre ells (els filtres generats, per exemple, poden aplicar-

se en diferents visualitzacions a la vegada). 
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4. Disseny de la publicació 

 

Prèviament a la publicació de les visualitzacions dissenyades, caldrà elaborar allò que 

Tableau Public anomena com a Dashboard: és allò que acabarem publicant i integra la 

feina realitzada en cadascun dels fulls (diferents visualitzacions). 

 

 
 

El disseny del Dashboard es fa arrossegant cadascun dels diferents fulls de treball 

(Sheet) a l’àrea de visualització i seleccionant els elements que desitgem de cada una 

d’elles. Cadascun dels diferents elements és susceptible de ser redimensionat, 

eliminat, etc. 

  



113 

 
 

 
 

Un cop s’ha finalitzat el Dashboard, cal fer servir l’opció de publicar-lo per tal de pujar-

lo a Internet, concretament al nostre perfil de Tableau Public, de tal manera que estarà 

públic a la web i estarà disponible en el nostre perfil personal de Tableau.  
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Posteriorment, podem compartir el Dashboard mitjançant un enllaç url o inserint el codi 

html que genera el programa en una pàgina web. Els canvis realitzats posteriorment 

en el nostre Dashboard es veuran reflectits en els llocs web on s’hagin publicat, de tal 

manera que podrem actualitzar les nostres visualitzacions de dades. 
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5. Contacte i enllaços de suport 

 

Tableau Public habilita un apartat d’assistència en forma de manual interactiu 

disponible online.  

 

No hi ha opció de contacte directe amb un desenvolupador, així doncs el suport es 

dóna per la via de la comunitat d’usuaris. 

 

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/online/es-

es/help.htm#default.html%3FTocPath%3D  

 

  

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/online/es-es/help.htm#default.html%3FTocPath%3D
http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/online/es-es/help.htm#default.html%3FTocPath%3D
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IGLESIAS, Diego Daniel; RUIZ, Eulalia Amparo. Guía de representación práctica y 

creativa de datos estadísticos (en línea). Instituto de Estadística y Cartografía de 

Andalucía, 2016. 
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El Llibre blanc de la visualització de la informació ha estat realitzat per: 
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http://xodel.diba.cat/

