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INTRODUCCIÓ
a) Justificació
Tot territori està conformat per diferents recursos patrimonials, bé siguen culturals,
ambientals, paisatgístics o antropològics i, per tant, posseeix un valor cultural i històric.
Aquesta afirmació és clau per a l'enfocament de l’estudi i difusió del patrimoni local. Va ser
un dels punts de partida de la presentació de la jornada Visions del Patrimoni Cultural,
celebrada en la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València a càrrec del
professor del departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de
València, José Luis Jiménez Salvador.
El patrimoni té una estreta relació amb el seu entorn i podríem considerar-lo una peça clau
en la conformació de la seua identitat. Es tracta, a més, d'un valor que enforteix al seu territori
no sols des del punt de vista econòmic i com a atractiu turístic, sinó sobretot estratègic:
implicant la gestió de recursos, inversions, polítiques de comunicació i innovació.
En el cas de la Ribera de Xúquer, el patrimoni té una importància destacada en la conformació
de la identitat comarcal, a més de la dinamització dels municipis que la conformen, associats
en la Mancomunitat de la Ribera Alta. Aquesta entitat local agrupa a tots els municipis de la
comarca, gestionant diferents serveis mancomunats, entre els quals la digitalització del
patrimoni cultural i natural és un d'ells. La protecció, promoció i posada en valor dels elements
patrimonials singulars de la Ribera de Xúquer es troben entre els objectius d'ens comarcal
recollits en els estatuts de creació de la Mancomunitat de la Ribera Alta. Per això, es treballarà
per a potenciar el patrimoni i contribuir a l'enfortiment del seu valor identitari i també
d'impuls turístic i econòmic. El patrimoni de la Ribera Alta guarda entre si una sèrie de
similituds entre els diferents municipis que ho conformen. Sens dubte la seua singularitat
resulta un valor cultural, econòmic i social la potenciació del qual és, sens dubte,
responsabilitat de les administracions públiques.
El patrimoni local desperta un interès creixent en la seua protecció i difusió. Segons l'article
25.2 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local, entre les competències de les
administracions locals es troben la promoció de la cultura i la gestió del patrimoni històric.
Sens dubte, el patrimoni local desperta un interès creixent en la seua protecció i difusió.
Per tot això, des de la Mancomunitat de la Ribera Alta es va impulsar la creació d'un
departament de digitalització en la Mancomunitat de la Ribera Alta buscant cerca contribuir
a la preservació i digitalització del patrimoni. Aquest departament permet contribuir a la
difusió i preservació del patrimoni de manera permanent, continuada, i coordinada des de la
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mateixa administració pública, tant local com comarcal, aprofitant l'experiència anterior i
transferint els coneixements adquirits durant el procés d'estudi i digitalització.
L'experiència en el desenvolupament del departament i el treball derivat d’aquest obri un
camí que permetrà ampliar aquest tipus d'experiències, contribuint al fet que altres entitats
experiències similars i aprofitar els coneixements, desenvolupament de la seua estructura
organitzativa i de treball, i també els resultats, per a poder utilitzar-los de manera oberta i
organitzada amb finalitats divulgatius, acadèmics i també turístics i de promoció econòmica
en els diferents territoris que acullen el ric patrimoni natural i cultural.
La present guia té com a finalitat la documentació del treball d'organització, digitalització,
preservació i difusió del patrimoni natural i cultural iniciat per la Mancomunitat i facilitar la
seua replicabilitat en altres contextos territorials. L'entitat comarcal va impulsar la creació del
departament de digitalització del patrimoni natural i cultural, i el seu posterior treball i
desenvolupament queda plasmat en aquesta guia Riberana: posada en marxa i funcionament
d'un servei de digitalització del patrimoni natural i cultural. Aquesta guia suposa una foto fixa
del treball realitzat des de la posada en marxa del departament fins a la finalització del
projecte Interreg Europe CD-Eta i fa una previsió de futur del desenvolupament del mateix
durant els següents anys, en els quals el treball realitzat continua i, por tant, segueix en
creixement.
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b) La Mancomunitat i el projecte Interreg CD-Eta

1. Ubicació de la Ribera Alta

2. Poblacions de la Ribera Alta

La Ribera Alta està formada per 35 municipis que agrupen una població de més de 220.000
habitants, distribuïts en un territori de 979,5 km². La comarca està composta per xicotets
municipis (menys de 5.000 habitants) amb alguns pobles més poblats (Alzira, 45.000;
Algemesí, 28.000; Carcaixent, 20.000; etc.). La Mancomunitat de la Ribera Alta agrupa tots els
municipis i entitats locals menors de la comarca de la Ribera Alta.
Des de la Mancomunitat es gestiona diferents serveis que són d’interès per als municipis que
la integren, constituint un ens d'àmbit comarcal on es fa possible el debat i la gestió d'aquelles
qüestions al fet que afecten els pobles de la comarca de la Ribera Alta. La Mancomunitat
s'encarrega de:
•
•

Promoure serveis que busquen la millora efectiva del benestar de tota la població.
Promoure accions davant les institucions i entitats públiques i privades dirigides a la
millora dels serveis.
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•
•

Participar, organitzar i col·laborar en esdeveniments d'àmbit comarcal i en aquells que
tenen com a objectiu donar a conèixer la regió.
Cooperar, participar i promoure la divulgació de material d'estudi de la nostra comarca
escrit en la nostra llengua.

La Mancomunitat se constitueix com l'ens comarcal més ben adaptat per a promoure
iniciatives i formar part de determinats programes europeus dirigits prioritàriament a la
comarca de la Ribera.
Per a desenvolupar les seues activitats, la Mancomunitat rep les aportacions dels municipis
que la formen i les subvencions de diferents organismes públics. El Ple de la Mancomunitat
és l'òrgan suprem de govern i administració de la Mancomunitat i està integrat pels vocals
representants dels municipis membres (tots els alcaldes i un determinat nombre de regidors
de cada ajuntament). La Presidència, les Vicepresidències, la Junta de Govern i diverses
comissions informatives completen els òrgans de govern de la Mancomunitat de la Ribera
Alta.
El 10 d'octubre de 2018, el Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta (35 municipis), en sessió
plenària reunida a Turís, va aprovar oficialment la creació del Departament de Digitalització
del Patrimoni Cultural i Natural de la Ribera Alta. Amb la seua aprovació oficial es garanteix la
sostenibilitat futura del projecte CD-Eta, com a departament particular que s'ha creat com a
recurs permanent, amb normes internes específiques per a la seua activitat. L'origen de la
creació d'aquest departament el trobem en la participació de la Mancomunitat en el projecte
europeu Interreg- Europe CD-Eta, l'objectiu de la qual és "accelerar l'adopció d'una cultura de
digitalització del patrimoni".
Des del projecte CD-Eta es reconeix la importància de la digitalització i les tecnologies digitals
en el desenvolupament econòmic però que “la majoria dels valors naturals i culturals que són
únics o que poden veure's en un sol lloc, encara no estan subjectes a digitalització, i això
dificulta l'accés al públic en general”. Per això, es proposa millorar la política de digitalització
del patrimoni natural i cultural, amb un pla comú de treball de cooperació a nivell
interregional. La finalitat era la d'establir estàndards uniformes en la digitalització massiva del
patrimoni natural i cultural.
Arran de les experiències compartides entre els diferents partners que conformen el projecte
(Fundació Santa María la Real (Aguilar de Campoo, Palència), Museu Estonià de la Guerra
(Estònia), BSC Kranj (Eslovènia), Departament de Gestió de Recursos Naturals i Ambientals de
la Universitat de Patras (Grècia), govern regional de Harghita (Romania), l’Euroregió PlevenOlt (Bulgària) i la Fundació per a la Investigació i Innovació de Florència (Itàlia).
Guia elaborada per la Mancomunitat de la Ribera Alta © 2020
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Se va proposar la creació d'un departament encarregat de classificar, digitalitzar, indexar, i
posar en marxa d'un repositori de consulta i difusió dels elements digitals i la seua
dinamització com a part del patrimoni comarcal. La creació del nou departament de
digitalització va ser aprovada pel Ple de la Mancomunitat de la Ribera Alta a l'octubre de 2018.
Al maig de 2019 es va iniciar la classificació i treball de camp, i la posterior digitalització. Els
primers objectes digitals publicats van ser presentats al gener de 2020 a través del projecte
web Riberana, que engloba en un sol espai digital tots els objectes patrimonials digitalitzats
per la Mancomunitat de la Ribera Alta. El portal inclou aquests primers treballs de
digitalització (vídeos 360, models 3D, visites virtuals) classificats segons una tipologia
patrimonial (patrimoni natural, arquitectònic, bibliogràfic, immaterial i museus) con objectes
agrupats en fitxes segons l'element al qual pertanyen i connectats entre si, i permitent el seu
accés i ús de manera pública i gratuïta.
Preservació. Reptes i oportunitats
La gestió del patrimoni (tant el natural com el cultural) té un profund compromís amb la
preservació. De fet, el patrimoni físic s'enfronta a diferents riscos respecte a la seua
deterioració: pas del temps, agressions externes naturals, agents químics, pol·lució, l'acció de
l'ésser humà, la pèrdua del patrimoni immaterial que no ha sigut fixat i registrat, etc. També
el patrimoni digitalitzat s'enfronta a una sèrie d'agressions que poden suposar la pèrdua
d'aquest patrimoni. La finalitat de la preservació digital és la de contribuir a fixar aquest
patrimoni, conservar-lo de manera eficaç per als diferents usos tant presents com futurs i
contribuir també a difondre'l. L'accés telemàtic a la còpia digital del bé universalitza el seu
accés (és il·limitat i atemporal, i expandeix les possibilitats d’accés cultural més enllà de
limitacions geogràfiques, econòmiques o socials) i posa el patrimoni a l'abast de la ciutadania,
que és a qui pertany. Perquè aquesta difusió siga possible al llarg del temps és necessari
comptar amb una aplicació eficaç d'un protocol de preservació, control, gestió de duplicats...
que resulta tasca àrdua i un repte majúscul per a gestors de col·leccions, tant físiques com
digitals.
Respecte a la difusió, tant universal com acadèmica, trobem diferents casos en l’àmbit
nacional i internacional respecte a la digitalització i catalogació de patrimoni. És el cas dels
projectes de digitalització de grans museus i col·leccions, i d'experiències d’agregadors
culturals digitals com Europeana (projecte paneuropeu d’agregador cultural), Hispana o
Mexicana.
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3. Portada d’Europeana. Novembre de 2020

Europeana és l’agregador de referència a Europa, amb milers d'arxius, per a compartir el
patrimoni cultural, amb finalitats educatius, d'investigació o de simple gaudi. Compta amb
accés a més de 50 milions d'arxius digitalitzats. La missió d’Europeana és la d'enfortir r el
sector del patrimoni cultural en el seu procés de transformació digital.
Context covid-19
Les restriccions derivades de la pandèmia causada per la covid-19 van obligar a un
confinament domiciliari de la població durant la primavera de 2020. Durant aquest temps,
l'oferta cultura va buscar respondre en l'espai online a les demandes de la població i, al seu
temps, contribuir a fer més suportable un moment difícil. En el cas de l'oferta cultural i
museística, la digitalització prèvia, i publicació, del Museu Valencià de la Festa a través d'una
visita cultural va tindre com a resultat la triplicació de visitants online, mentre els museus
havien de romandre tancats físicament.
Les visites virtuals i la seua difusió i promoció a través de rades socials van tindre com a
resultat un major coneixement del patrimoni, impulsant a la població a conèixer la seua oferta
cultural.
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1. DIGITALITZACIÓ DEL PATRIMONI DE LA RIBERA
1.1.

Patrimoni de la Ribera Alta disponible

En la primera fase de treball del departament es va realitzar la cerca dels elements
patrimonials existents a la comarca d'acord amb la seua catalogació i protecció legal. Una de
les fonts de consulta va ser l'inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, de la
Conselleria de Cultura, Direcció General de Patrimoni i Museus, on estan indexats els BIC
(Béns d’Interès Cultural) i BRL (Béns de Rellevància Local), a més de béns mobles de
rellevància patrimonial i béns immaterials de rellevància local. La cerca pot segmentar-se per
municipis i comarques, localitzant així en el moment inicial del projecte un total de 68 BIC a
la Ribera Alta i 265 BRL.
En el cas del Bé d’Interès Cultural (BIC) és una figura d'especial protecció, regulada per la Llei
16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol. Segon el seu text, "un BIC és qualsevol
immoble i objecte moble d’interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic,
científic o tècnic, que haja sigut declarat com a tal per l'administració competent". Poden ser
declarats com BIC, també el patrimoni documental i bibliogràfic, els jaciments i zones
arqueològiques, així com els llocs naturals, jardins i parcs, que tinguen, valor artístic, històric
o antropològic. A més, el patrimoni cultural valencià està regulat per la Llei 4/1998, d'11 de
juny.

4. Fotografia de la Torre d’Alèdua. Llombai
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La classificació de Bé d’Interès Cultural està categoritzada com segueix: monuments
(patrimoni arquitectònic i gran escultura), jardins històrics, conjunts històrics, llocs històrics,
zones arqueològiques. El tràmit d'inclusió d'un element en el catàleg BIC d'Espanya requereix
de la incoació d'un expedient i el decret del Consell (Comunitat Valenciana). En alguns casos,
les declaracions de BIC tenen caràcter general, com és el cas de castells i ruïnes.
La declaració BIC suposa la consideració del bé com de “domini públic", encara que puga
mantindre el caràcter privat de la propietat en el cas que així fora. El BIC requereix
d'autorització per a modificacions i el titular ha de facilitar la inspecció, visita i investigació, a
més de poder ser beneficiari d'ajudes per a restauració, conservació... i pot ser subjecte
d'ajudes i subvencions per a la seua protecció.
D'acord amb el llistat d'elements protegits amb les denominacions de BIC i BRL, trobem a la
comarca de la Ribera Alta, de manera predominant, patrimoni material (tangible). La
presència de patrimoni intangible i de caràcter popular és testimonial, malgrat la seua
rellevància des del punt de vista etnogràfic. Des del departament, s'intentarà donar major
cabuda a aquesta mena d'elements (usos, costums, mostra de patrimoni popular) malgrat
comptar amb menor presència en els catàlegs de patrimoni cultural. Dos exemples destacats
són la riquesa dialectal de la qual és testimoniatge el recopilatori Veus d’una Ribera, d'Enric
Ramiro, i la memòria oral de la gent major, present en el conjunt d’Arxius de la Paraula
elaborat per l'ajuntament de Montserrat, el seu arxiu municipal i l'oficina de promoció del
valencià de Montserrat.
Pel que fa al patrimoni natural, aquest compta també amb una categorització que defineix i
obliga a la seua protecció, com puga ser la consideració de PNM (Paratge Natural Municipal),
ZEPA (Zona d’Especial Protecció de veus),LIC (Lloc d’Interès Comunitari), ZEC (Zona d’Especial
Conservació), ZH (Zona Humida), PN (Paratge Natural) o Mcr (Microreserva). La digitalització
i interpretació d'aquesta mena d'entorns, a través de diferents objectes digitals com les visites
virtuals, vídeos 360 i aplicacions interactives, contribueixen a la difusió i conscienciació sobre
la importància d'aquesta mena d'entorns, la necessitat de preservar-los i de conèixer-los. A
través de la digitalització, pot incloure's diferents perspectives, informació i relacionar
continguts que ajuden a la preservació d'aquesta mena de patrimoni.
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1.1.1. Creació d'arxius digitals
La presa d'imatges i digitalització dels continguts donarà com a resultat un conjunt
d'elements, en diferents formats i resolucions, segons la finalitat de preservació o difusió.
Serà necessària la definició d'uns estàndards de qualitat, pes i format en tots dos casos,
definits en un manual de procediment. Per a la preservació, serà necessària una estratègia
d'emmagatzematge en diferents ubicacions, entre les quals un disc dur en línia, i consulta,
entre les quals una plataforma online o repositori. El repositori de textos, vídeos, fotografies
i elements 3D haurà d'estar indexat de manera detallada mitjançant un òptim etiquetatge de
metadades, del que es dona més detalls en aquesta guia (secció 7).
En primer lloc, per a la preservació de les còpies digitals serà imprescindible:
• Definir i triar el format i qualitat per a la seua conservació.
• Establir una estratègia d'emmagatzematge per duplicat i còpies de seguretat
periòdiques.
• Indexació detallada i estandarditzada per a localització i recuperació d'elements.
En segon lloc, en paral·lel a la preservació, la difusió dels continguts serà un altre de les
comeses del departament. Per a això haurà de definir-se el format, qualitat i pes apte per a
difusió tant per web com per xarxes socials.
L’estratègia de difusió de continguts queda definida en el pla de mitjans socials (social media
plan), detallat al final d'aquesta guia. Més informació detallada en el manual de procediment
i formació requerida. El seu objectiu últim és el de posar el patrimoni digitalitzat a la disposició
de tota la societat i fer créixer l’interès i prestigi de la plataforma Riberana.
Els arxius digitals resultants tindran com a finalitat la de facilitar l'accés per part d'estudis,
públic en general, turistes potencials i persones interessades a la regió, la qual cosa converteix
també aquest arxiu en una eina a utilitzar en diferents campanyes de promoció turística i de
potenciació econòmica de la zona.
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2. CRITERIS DE SELECCIÓ DELS BÉNS A DIGITALITZAR
Existeix un gran nombre de béns culturals i naturals com a part del patrimoni cultural i
natural i que és desitjable que siguen digitalitzats. Es tracta d'un gran nombre
d'actuacions, algunes de les quals requeriran una revisió i actualització cada cert temps.
Per això, és necessari decidir de manera objectiva quins objectes seran digitalitzats
primer, quins seguiran i quins elements patrimonials es poden sumar a aquesta llista i amb
quina prioritat. Per a fixar de manera no subjectiva la seua ordre, prioritat i assignar els
limitats recursos humans i tècnics, es proposa seguir una sèrie de criteris de rellevància,
protecció, interès turístic i vulnerabilitat, per a l'elecció dels béns a digitalitzar. Consisteix
a establir uns criteris, entre els quals també tindran cabuda aquells béns intangibles i
patrimoni popular amb menor presència en col·leccions i catàlegs.
El catàleg haurà de comptar amb varietat d'elements per categories i localitzacions, i
municipis implicats per a aconseguir una dimensió comarcal i integradora. Sens dubte,
caldrà prioritzar el grau de protecció, i incloure elements relacionats amb els ja existents
(perquè formen part d'un mateix conjunt, ubicació geogràfica, comparteixen autoria o
tècnica constructiva, per citar només alguns exemples) i poder comptar amb àmplia
informació contextual. Serà prioritari comptar amb un catàleg variat quant a origen,
datació, localització, tècnica constructiva, etc., i finalment, es donarà prioritat als
elements dels quals existisca disponibilitat de fonts documentals, per a això serà
necessària la col·laboració amb altres institucions (administració local, autonòmica i
central).
Davant la necessitat d'objectivar els criteris per a digitalització, pel fet que els recursos
tècnics, humans… són limitats, no així el patrimoni potencialment digitalitza-ble, i establir
així l'ordre en el qual seran digitalitzats, es proposa la següent TAULA DEL COEFICIENT DE
RELLEVÀNCIA PER A DIGITALITZACIÓ. El Departament de Digitalització de la
Mancomunitat de la Ribera Alta posa a disposició aquesta taula per al càlcul d'un
coeficient de rellevància objectiu. Es tracta d'una proposta per a calcular la rellevància de
cada element amb l'única finalitat d'organitzar els recursos existents i per a programar la
seua producció.
Descripció:
S'estableix una sèrie de categories que atorgaran a cada element una puntuació entre 3 i
0 punts, d'acord amb una sèrie de criteris, establits en la taula 2.2 (criteris i puntuació).
Les categories proposades són el grau de protecció ja existent, l’interès turístic, la
vulnerabilitat del bé (digitalització per a preservació d'un objecte digital fràgil), l'àmbit
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geogràfic de rellevància del bé, la disponibilitat de fonts d'informació existents que
agiliten el treball de documentació i contextualització del bé i la demanda existent.
D'acord amb el nombre de categories proposades, la màxima puntuació seria de 18 punts.
Amb la fórmula proposada, aquesta puntuació equivaldria a un 10 sobre 10. L'objectiu és
facilitar la comparació entre diferents elements i organitzar així el calendari de treball de
digitalització. Per exemple, el projecte Torres Àrabs obté una alta puntuació (9,33) ja que
té el major grau de protecció (Bé d’Interès Cultural BIC), té gran interès turístic (rutes
turístiques programes en recorregut per aquestes torres, rutes ciclistes, etc.), el grau de
vulnerabilitat és mitjà (algunes d'elles requereixen d'actuacions urgents, unes altres han
sigut restaurades totalment o parcialment), afecten a més de cinc municipis de la
comarca, existeixen diferents estudis disponibles sobre el context i construcció
d'aquestes, i hi ha una alta demanda i interès per part de la societat.
En la pàgina següent pot consultar-se la taula de valors, i un exemple de puntuacions d'uns
20 elements, disponibles en la web de Riberana, i el seu corresponent coeficient de
rellevància.
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2.1.

TAULA DE CRITERIS I PUNTUACIÓ
BÉ PATRIMONIAL
BIC o equivalent

GRAU PROTECCIÓ

BRL
Ressenyat en catàleg municipal
Uns altres

PUNTUACIÓ
3
2
1
0,5

PUNTUACIÓ (Màx. 3, min. 0,5)

INTERÉS TURÍSTIC

Promoció nacional o regional destacada

3

Pol d'atracció turística local

2

Presència en guies

1

Singularitat

0,5

PUNTUACIÓ (Màx. 3, min. 0,5)

VULNERABILITAT

Ruïna o risc imminent de destrucció

3

Deterioració notable, risc de desaparició <5 anys

2

Parts malparades / obra temporal

1

Uns altres

0,5

PUNTUACIÓ (Màx. 3, min. 0,5)

COMARCAL

DISPONIBILITAT FUENTES

4 o més municipis

3

3 o més municipis

2

2 municipis

1

1 municipi

0,5

PUNTUACIÓ (Màx. 3, min. 0,5)
Documentació detallada i conveni amb administració
local
Col·laboració i fonts disponibles

2

Fonts disponibles, treballs previs

1

Ressenyes

DEMANDA

3

0,5

PUNTUACIÓ (Màx. 3, min. 0,5)
Interès general supracomarcal destacat
(publicacions)
Especial rellevància local

2

Col·lectiu implicat en difusió

1

Uns altres

3

0,5

PUNTUACIÓ (Màx. 3, min. 0,5)
Taula 1. Criteris per a digitalització de Patrimoni. Mancomunitat de la Ribera Alta
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TAULA CÀLCUL COEFICIENT RELLEVÀNCIA PER A
DIGITALITZACIÓ

2.2.

CRITERIS (3 - 1)
PROTECCIÓ

INTERÉS
TURÍSTIC

VULNERABLE COMARCAL

FUENTES

DEMANDA

Arqueològic

RESULTAT:

Torres Àrabs

3

3

2

3

3

3

9,33

Pont del Rei

2

3

2

0,5

3

3

7,67

3

3

0,5

3

3

3

8,33

3

2

3

0,5

3

2

7,00

Museu Festa

3

3

3

0,5

3

3

8,33

MUMA

2

2

3

0,5

3

2

7,00

PNM Murta

3

3

2

0,5

3

3

7,67

PNM Salines
Rupestre
Tous
Via Verda
Trenet
Immaterial
Arxiu
paraula
Veus Ribera

3

2

1

0,5

3

2

5,67

3

3

3

0,5

3

3

8,33

3

3

2

1

3

3

8,00

3

2

3

0,5

3

2

7,00

3

3

3

3

2

1

8,00

Bibliogràfic
Ribera
Imatge
Territori
Història
Manuel

i

Museus

Natural

Taula 2. Exemple càlcul de coeficients per a digitalització de patrimoni. Mancomunitat de la R ibera Alta
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3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
Àmbit competencial
Es considera a la Mancomunitat de la Ribera Alta, entitat comarcal de la qual participen
tots els seus municipis i entitats locals menors, la institució idònia per a dur a terme aquest
projecte i coordinar de manera general la digitalització patrimonial cultural i natural de la
Ribera Alta de Xúquer perquè permet unificar esforços i experiències i aprofitar el
funcionament del servei perquè es beneficie el màxim nombre de ciutadans. Cal destacar
que la Mancomunitat de la Ribera Alta compta amb experiència en l'edició de publicacions
comarcals, guies culturals i d'espais naturals, història i patrimoni i que existeix una
implicació en tota la institució referent a la seua conservació.
Respecte a la comarca de la Ribera Alta, existeixen nombrosos elements compartits i trets
patrimonials, culturals i històrics comuns entre els municipis que la conformen, i que
recomana la integració en col·leccions comunes. En els estatuts de la Mancomunitat de la
Ribera Alta (article 6), entre les finalitats de l'ens comarcal, es recullen els següents:
• Protecció i gestió del patrimoni històric.
• Promoció de la cultura i equipaments culturals
• Informació i promoció de l'activitat turística d’interès i àmbit local
Per tant, la posada en marxa d'un servei de digitalització del patrimoni com a eina de
preservació compleix les funcions recollides en els estatuts de creació de l'entitat
comarcal abans esmentats, entre ells la promoció cultural. En els seus estatuts , en l'article
4, també es destaca que "la Mancomunitat de la Ribera Alta té per objecte la defensa i la
promoció dels interessos comuns dels municipis que la integren", sent la promoció i
defensa del patrimoni natural i cultural propi un d'aquests interessos.
Aquest servei és possible gràcies a la col·laboració amb departaments de cultura,
patrimoni, turisme o medi ambient de diferents municipis, a més de la col·laboració
d'altres administracions tant en la faceta de gestió com en el finançament de projectes.
També és important el suport i potenciació del patrimoni dels municipis menys poblats
(22 dels municipis de la Ribera Alta tenen menys de 3.000 habitants), que no comptarien
amb una estructura autònoma suficient per a portar avant projectes de digitalització
propis. És, per tant, la digitalització amb finalitats de difusió i preservació una de les
finalitats rellevants de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
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3.1.

OBJETIUS

Generals.
●
●
●
●

Posar en valor el patrimoni de la Ribera Alta.
Millorar l'accés universal i telemàtic al patrimoni cultural i natural de la Ribera Alta.
Accelerar l'adopció d'una cultura de digitalització del patrimoni.
Preservar aquells béns de major fragilitat (patrimoni oral, bibliogràfic, béns
arqueològics en risc…) de manera digital.

Específics
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Creació d'un portal web de consulta i difusió, amb objectes digitals amb llicència d'ús
lliure de drets Creative Commons 4.0 (BY SA NC) i 3.0.
Preservació (còpia fidedigna i de qualitat dels elements patrimonials resultants)
d'aquests elements.
Establir i vincular mètode d'etiquetatge i indexat de metadades compatible amb
estàndards europeus.
Difondre el patrimoni natural i cultural mitjançant mitjans digitals propis i de tercers.
Posicionar la marca Riberana i de la Mancomunitat de la Ribera Alta quant a la difusió
de Patrimoni.
Ampliar les aplicacions possibles com a eina de difusió de patrimoni: impressions 3D,
comparatives temporals, campanyes de difusió, monogràfics, etc.
Establir una relació constant amb altres institucions implicades en la gestió i protecció
del patrimoni com a museus, universitats, ajuntaments, diputacions…
Escalabilitat: exportar el model de creació de Departament de Digitalització a altres
mancomunitats i ajuntaments.
Formació contínua i millora de les capacitats de digitalització del departament.
Inclusió i actualització de noves tècniques de captació i tractament de la informació
amb caps de difusió o preservació que puguen aparèixer en el futur.
Documentar el treball, aprenentatge i tècniques de digitalització, elaborant diferents
eines per a compartir el coneixement adquirit, com puga ser la present guia, amb
altres mancomunitats i entitats locals i aconseguir fer generalitzada la implicació de
les administracions locals en la digitalització del seu patrimoni.
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4. METODOLOGIA
4.1.

Model

La metodologia proposada en la següent guia per al funcionament del departament de
digitalització busca donar agilitat, flexibilitat i ràpida adaptació a cicles de lliurament curts,
ajustat a l'àmbit local i mitjançant fonts de finançament amb fons propis. Per a l'execució del
projecte de digitalització del patrimoni de la Ribera Alta es treballarà de manera
multidisciplinària, amb un equip coordinat per un director de projecte. Entre els
departaments que formen part del projecte es troben els d'informàtica (gestió documental,
recursos, adquisició de maquinari i programari) arxius (gestió patrimoni bibliogràfic), turisme
(documentació patrimoni natural i cultural), administració (permisos, pressupostos),
projectes europeus (documentació i estratègia), departament financer i direcció.
En la primera fase, es planificaran i executaran un nombre determinat de projectes pilot (es
recomana un per cada categoria, patrimoni natural, arquitectònic, bibliogràfic, immaterial i
museístic), per a treballar així en l'adaptació i fixació de mètode de treball i de formats de
publicació. Es dividirà el treball en tres fases delimitades: planificació, execució i seguiment.
La fase de seguiment inclou la tasca de difusió i preservació.
Abans de la planificació dels projectes pilot es realitzarà una cerca i elaboració d'una llista
propi de patrimoni local. Aquesta llista, que serà sotmesa al càlcul de coeficient de rellevància
proposat en aquesta guia, quedarà documentada mitjançant programes de processament de
text i taules. Serà actualitzat de manera periòdica. Després d'aquesta selecció, es trien els cinc
elements pilot (un per categoria) i es defineixen les tècniques a utilitzar. Es proposa la
utilització del recurs de les visites virtuals compostes per fotografia panoràmica per al museu
i la ruta natural, la utilització de vídeo per a patrimoni immaterial, la realització d'elements
interactius per a patrimoni bibliogràfic i la fotogrametria 3D per al patrimoni arquitectònic i
arqueològic.
Per a la captació d'imatges i postproducció, serà necessari proveir-se amb una sèrie de
dispositius (programari i maquinari), a més de la formació complementària necessària per a
l'ús de diferents tècniques (fotografia panoràmica, fotogrametria, edició fotogràfica i vídeo…)
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Finalment, s'estableix una classificació de metadades d'etiquetatge dels elements, amb els
quals seran afegits i emmagatzemats en el repositori web, on estaran allotjat tots els objectes
resultants del treball de digitalització del departament, i que seran necessaris per al
funcionament i eficàcia del repositori.

5.Treball de digitalització en la Murta. Juliol 2019

Existeix un gran nombre de béns culturals i naturals com a part del patrimoni i que haurien
de ser digitalitzats. Per a establir l'ordre, prioritat i assignar els limitats recursos humans i
tècnics, es proposa seguir una sèrie de criteris de rellevància, protecció, interès turístic i
vulnerabilitat, per a l'elecció dels béns a digitalitzar.
Per a la captació d'imatges i postproducció, serà necessari una sèrie de dispositius (programari
i maquinari) detallats en aquesta guia (GUIA EQUIPAMENT TÈCNIC).
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4.1.1. Passos en la digitalització
Per a la digitalització de cada element, es proposa els següents passos a seguir:

6. Treball de digitalització en el museu MUMA d’Alzira. Febrer de 2020

1. Documentació. Informació contextual. Estudi i digitalització del catàleg de la col·lecció.
2. Planificació del procés (calendari, recursos, permisos a tramitar).
3. Decisió sobre les parts a digitalitzar, tècniques utilitzades i equipament especial, com
a llums, fotogrametria, disposició d'elements…
4. Treball de camp previ: digitalització beta a baixa resolució. Checklist amb material
necessari, revisió…
5. Digitalització en alta qualitat.
6. Organització, indexació i emmagatzematge dels bruts resultants.
7. Creació del projecte. Edició del material i postproducció d'imatges.
8. Exportació en diferents formats, resolucions. Enviament i captació d'inputs per part
dels stakeholders o agents implicats (gestors culturals, adreça, ajuntaments, etc.)
9. Producte final. Control de versions.
10. Indexació metadades, per categories. Inserció metadades de manera mixta
(automatitzat i manual), inclusió de metadades per categories.
11. Emmagatzematge de còpies per a preservació i còpies per a difusió en portal web
(Riberana), enllaços i codis, o còpies digitals per a espais de tercers (web, diaris online,
blogs, col·laboradors…)
12. Versions per a xarxes socials. Calendari de difusió d'acord amb l'estratègia del pla de
comunicació). Publicació. Calendari i recomanacions en la present guia. Programació
en diferents plataformes.
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4.1.2. Formats proposats
• Panoràmiques i imatges foto esfèriques

7. Fotografia esfèrica de la Sala “L’Apostolat”, MUMA Alzira

En aquesta categoria s'engloben les fotografies panoràmiques, fotografies 360, fotografies
esfèriques, omniorames… Es tracta d'una única imatge composta per diverses fotografies que
permet a l'espectador navegar dins de la imatge (rotació de 90° , 180° , 360° ).
Aporta major informació de l'entorn i el context de la imatge. Des del punt de vista de
l'espectador, percep un major realisme i permet la interactivitat (en poder moure's, segons la
seua elecció, en diferents direccions dins de la imatge). L'observador se situa en el centre de
la imatge.
Existeixen diferents tècniques per a la realització d'aquestes imatges panoràmiques, foto
esfèriques i omniorames. Existeix algunes càmeres de fotografies 360 compactes (càmera
omnidireccional, cada vegada més populars), que utilitzen dues lents d'ull de peix amb
angular molt ampli oposades entre si. Aquestes cambres generen dues imatges
semiesfèriques que són presentades conjuntament. Una altra tècnica diferent en la seua
execució i resultat és la tècnica multi-dispar amb capçal panoràmic per a trípode. Aquestes
imatges hauran de sotmetre's posteriorment a un procés de postproducció, i “cosir-se” en
una única imatge.
El resultat és el del visionat d'una imatge amb recorregut en 360 ° en el seu eix horitzontal, i
en 180 ° o 360 ° en el seu eix vertical. Els plans zenits i nadir s'incorporen a la fotografia foto
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esfèrica. Aquest tipus d'imatges poden ser integrades en un recorregut virtual (mitjançant
programari d'edició de visites virtuals, que es descriurà a continuació).
És necessari un visor d'imatges de 360 que permeta la seua navegació. Per exemple, aquesta
opció està disponible en la xarxa social de Facebook, en Ptgui Viewer i en altres programaris
de vista d'imatges natius de diferents sistemes operatius, a més de poder integrar-se en
aplicacions com Google Maps, que permet als usuaris compartir fotografies panoràmiques i
esfèriques amb ubicació geogràfica, integrada en els seus mapes.
Aquestes imatges poden ser consumides per l'espectador en ordinador, i també en mòbil o
tauletes, amb la utilització del giroscopi que permet moure la perspectiva de la imatge fent
girar el dispositiu. Esment a part mereix la integració en ulleres o cascos de realitat virtual. Es
tracta d'eines de difusió que es van popularitzant pel fet que els preus de la tecnologia i els
equips són cada vegada més assequibles, així com la millora en la qualitat i en els processos
de creació de les imatges. Permet una sensació d'immersió per a l'espectador, i major grau
d'interactivitat.
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•

Visita virtual

8. Captura de recorregut – Visita virtual en Museu Valencià de la Festa d'Algemesí

Per a la realització de visites virtuals és necessari comptar amb un programari específic, que
permeta l'edició i posterior publicació dels recorreguts virtuals interactius proposats.
En aquest cas, es proposa crear tours virtuals que seran interactius perquè l'espectador pot
navegar dins de la panoràmica, moure's a altres panoràmiques que formen part del
recorregut, i obrir elements multimèdia (textos, imatges de detall, vídeos, 3D) inclosos com a
punts d’interès en les seues panoràmiques 360.
Per a l'edició de les fotografies panoràmiques descrites en el punt anterior es proposa la
utilització de programes de cosit d'imatges panoràmiques com puga ser, per exemple PtGui,
encara que també podríem compondre una visita virtual mitjançant fotografies obtingudes
per càmera compacta 360. Per a l'edició de la visita virtual, les seues connexions, la inclusió
de punts interactius que les conformen (fotografies, vídeos, textos) i fins i tot certs retocs
d'imatge, es proposa la utilització d'un programari d'edició de Tour Virtual, com puga ser per
exemple Pano2VR.
A més d'integrar mapes, menús, punts interactius, les panoràmiques presents en el tour
virtual també poden ser integrades en sistemes de mapes de Google (Google Maps)
mitjançant la geolocalització d'aquestes imatges a través de les seues metadades. La
geolocalització pot ser editada manualment o integrada en el procés de captació d'imatges a
través de la càmera digital (ha d'activar-se el sistema GPS de la mateixa).
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La visita virtual proposta serà publicada normalment a través d'aplicació web, i ofereix
potencials usos amb la integració de visionat en dispositius mòbils i ulleres de realitat virtual
(VR). Aquest tipus de dispositius permet interactuar de manera senzilla amb algun dels
elements que estiguen visibles en la ruta, com puga ser un quadre de text, obrir una
fotografia, reproduir un vídeo, veure un element 3D en un visor integrat, etc. Una altra de les
aplicacions interessants, en el cas de les visites virtuals, és la de poder veure la mateixa
panoràmica presa en diferents estacions o èpoques de l'any per a poder apreciar els canvis
en el color de les fulles, paisatge i fruits que oferisca la senda natural.

9. Captura de recorregut – visita virtual en paratge natural de la Murta (Alzira)
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•

Vídeos 360°

10. Captura de frame de vídeo en 360 – Ruta ciclista Antic Trenet de la Ribera

La utilització de càmeres compactes esportives per a enregistrament de vídeos 360 ofereix
grans possibilitats des del punt de vista de la digitalització. Permet presentar un recorregut
per un espai sobre el qual l'espectador pot navegar en 360 graus, augmentant el grau de
realisme, a més de la integració amb sistemes mòbils (tecnologia de giroscopi) i equips de VR
(realitat virtual). A diferència de la visita virtual, el resultat final és un recorregut per una
escena en moviment, sobre la qual l'espectador pot canviar l'orientació del punt de vista, en
un recorregut temporal lineal.
Es recomana usar suports com a trípodes, o cascos, per a amagar a l'operari de càmera.
L'enregistrament pot realitzar-se en temps real, o configurar tècniques de timelapse o
timewarp (es recomana en recorreguts molt llargs, per a optimitzar recursos com a bateria o
capacitat de magatzematge durant l'enregistrament). La majoria de càmeres compactes
esportives permet configurar la duració màxima de cada clip de vídeo d'enregistrament,
dividint la mateixa en diversos arxius.
Per al seu visionat, la plataforma Youtube permet integrar de manera molt senzilla vídeos
360, que permeten una experiència immersiva per a l'espectador que pot ser compartida i
difosa molt fàcilment, i que també pot integrar en sistemes de realitat virtual VR com les
portes mala sort tipus Oculus, o Card Board, mitjançant dispositiu mòbil (encara que la
conversió de la imatge en senyal per a ull esquerre i ull dret es fa de manera artificial).
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•

Vídeos

11. Vídeo entrevista patrimoni oral a veïnes de Montserrat, per a secció Arxiu de la Paraula Viva Riberana

El vídeo, sens dubte, és un element destacat en la digitalització tant per a difusió com
preservació de contingut físic o immaterial. Ha sigut el mitjà utilitzat per a la digitalització de
diferents entrevistes a persones majors que relaten la manera de vida tan diferent de mitjan
segle XX, a més de recollir en les seues entrevistes la riquesa lèxica i dialectal de la seua
generació. En el cas de Riberana i en col·laboració amb l'Ajuntament de Montserrat, es va
posar en marxa el projecte Arxius de la Paraula Visca amb diferents entrevistes a persones
majors de la localitat.
L'edició de vídeos i entrevistes serà emmagatzemada en el repositori digital, en versió curta
(editada) i també es recomana l'emmagatzematge d'una versió completa de l'entrevista per
a posar-la a la disposició de filòlegs, periodistes, historiadors i un altre tipus d'investigadors
interessats en aquest contingut.
Per a la difusió, es proposa utilitzar la plataforma Youtube, perquè permet compartir de
manera àgil, embeure el contingut en espais web, posicionar el contingut en el seu cercador
intern i en Google, a més de comptar amb opcions d'edició com la inserció de subtítols, que
pot ser de gran utilitat en alguna mena de contingut. Altres espais per a difondre aquest tipus
de contingut són altres xarxes socials, com Twitter o Facebook, que estan donant gran
importància al seu contingut. Es recomana guardar diferents versions del treball, per a
aplicacions futures, i en diferents formats i observar les recomanacions generals en matèria
de preservació digital.
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•

Fotografies detall

12. Fotografia detall autoretrat del pintor Teodoro Andreu. MUMA

Es proposa una eina de difusió i interpretació integrada en servidor web, que permet realitzar
un zoom sobre la imatge amb la simulació d'una lupa, amb la finalitat de veure detalls de la
imatge com per exemple, el traç de l'oli sobre un quadre. Això permet explorar l'element,
descobrir fragments i matisos. Aplicable a pintura, escultures, elements artesanals, pintures
rupestres, entre altres elements destacats.
Per a aconseguir aquests elements, s'han de cuidar diferents aspectes en la presa de
fotografies, com són el nivell de resolució i definició de la imatge i la il·luminació, així com
altres eines d'optimització com les cartes color checker, i establir un protocol en la captació,
per a garantir la preservació de la informació obtinguda de l'objecte digitalitzat.
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Fotogrametria i elements 3D

13. Captura visor 3D Sketchfab - Torre d’Alèdua Llombai

Un altre dels elements interessants per al treball de digitalització són els objectes 3D,
reproduccions d'elements físics que permeten la navegació en 3D dimensions a través d'un
visor. En els últims anys, aquesta tecnologia ha aconseguit popularitzar-se gràcies a l'augment
de la capacitat dels elements informàtics domèstics, i el desenvolupament de programari que
facilita la creació d'aquests.
Per a aconseguir crear un objecte 3D a partir d'un objecte físic s'utilitzen tècniques com la
fotogrametria, component a través de diferents imatges i perspectives l'objecte a reproduir.
El resultat serà un model 3D, que pot ser difós i compartit de manera molt àgil a través de
Sketchfab, un visor 3D que ha tingut un gran impuls en els últims anys. Bé a través del lloc
web o de l'App per a mòbils, permet visualitzar i compartir contingut 3D en línia.

14. Captura visor 3D Sketch fab – Escultura Doménec Gamieta – Museu Valencià de la Festa d'Algemesí
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Sketchfab proporciona un visualitzador de models 3D basat en tecnologia WebGL que permet
reproduir models 3D. Entre les possibilitats amb les quals compte, permet ser embegut en
llocs webs de tercers. Compta amb possibilitats d'edició de perspectiva, orientació,
il·luminació, i l'autor pot incloure informació sobre l'objecte digitalitzat a través de hotspots.
Aquests punts interactius poden ser textos informatius, però també enllaços a webs, vídeos,
i fotografies.
En el cas de xicotets objectes com a estàtues, escuts, panells… resulta possible realitzar la
seua digitalització en 3D mitjançant fotografies terrestres, amb l'adequada formació. En el
projecte Riberana, els projectes de major envergadura van ser realitzats mitjançant modalitat
de licitació. Es tracta de torres de més de 20 metres d'altura, i ponts d'extensió considerable,
per a les quals es va utilitzar fotografia aèria presa per drons.

15. Captació imatges per a obtenció model 3D escultura de Leonardo Borrás

En el cas de la plataforma de difusió Sketchfab, funciona com un portal comunitari, a manera
de xarxa social (els visitants poden navegar, qualificar i fins i tot descarregar el model per a
poder usar-lo, segons els permisos i llicència que atorga el creador), amb la qual cosa també
resulta una eina molt interessant per a difondre els resultats del projecte. La publicació pot
realitzar-se pujant els models (límit de grandària segons la llicència de Sketchfab que este
contractada) i directament des d'alguns programes d'edició 3D que compta amb plugins per
a la seua publicació directa, com per exemple 3D Zephire. Els usuaris de Sketchfab poden
optar per deixar els seus models 3D disponibles per a descarregar sota llicències Creative
Commons, 4-0 (publicació amb atribució, sense finalitats comercials) i alguns d’aquests
models descarregables són compatibles amb impressió 3D.
La realització de models 3D permet la impressió física de rèpliques de l'objecte, que poden
tindre diferents aplicacions de difusió (persones amb diversitat funcional i sensorial), en
promoció turística (fires i congressos), rèpliques en diferents grandàries (marxandatge), etc.
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16. Impressió 3D torres àrabs Ribera - Presentació Visita Virtual MUMA octubre 2020
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Elements interactius

17. Passa-pàgina en web – patrimoni bibliogràfic

En el cas del patrimoni bibliogràfic, es proposa la creació d'elements multimèdia relacionats
amb la publicació digitalitzada, amb finalitats de difusió i d'interpretació, per a la seua difusió
a través de la pàgina web del projecte. Aquest tipus d'elements multimèdia destacats
permeten la contextualització de la publicació i també aporta contingut complementari i
actualitzat. Es proposa un visor a manera de “passa pàgina” que simula la lectura en format
físic del llibre. A més, es proposa la descàrrega del text en diferents formats perquè es puga
llegir en ordinadors, tauletes o llibres electrònics. A més, permet la selecció, citació o
traducció de manera lliure, per part dels usuaris, en el cas que els drets associats a la
publicació així ho permeten.
Entre els elements multimèdia que permeten contextualitzar i ampliar la informació
relacionada amb la publicació podem destacar imatges, enllaços a altres publicacions,
infografies, mapes i il·lustracions incloses en la publicació, vídeos com a entrevistes amb
l'autor, altres textos relacionats.
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En aquest cas, amb la publicació proposada
La Ribera: Imatge i Territori d'Enric Ramiro,
es va realitzar una entrevista a l'autor per a
parlar del contingut i l'actualitat de l'anàlisi
plantejada en el llibre.
La publicació en la pàgina web permet la
seua difusió a través de xarxes socials, a
més de treballar el posicionament web del
seu contingut. Permet incorporar diferents
elements com a diapositives, GIFs amb
mapes, passa pàgina del llibre, etc. Aquest
model proposat és el que s'utilitzarà per a
altres publicacions a digitalitzar, com per
exemple llibres relacionats amb la història i
patrimoni de municipis de la Ribera Alta.

18. Espai web patrimoni bibliogràfic - elements multimèdia
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•

Mapes interactius

19. Mapa interactiu (Google Maps) amb elements digitalitzats - Riberana

Es proposa la utilització de mapes interactius que inclouen capes amb diferents elements
interactius per a conèixer la ubicació i relació amb el territori dels diferents objectes
digitalitzats. Existeix diferents aplicacions online, com per exemple Google Maps, o visors
cartogràfics de codi obert) per a integrar diferents elements, mapes, i relacionar-los entre si.
Aquests mapes permeten utilitzar codis d'icones i colors per a punts interactius que
condueixen a les fitxes dels diferents elements allotjats en el repositori digital, permetent
integrar també elements multimèdia a través d'enllaços a fotografies o vídeos, a més
d'establir àrees de color sobre el mapa, permetre canviar la vista d'aquest. Són elements que
poden compartir-se de manera senzilla i integrar-se en diferents pàgines web.
Aquests mapes també seran d'utilitat per a la presentació d'elements immaterials relacionats
amb el territori, com a entrevistes o relats els protagonistes dels quals o el contingut dels
quals transcórrega en algun dels punts de la comarca. En el cas del projecte Veus d’una Ribera,
de relats curts llegits per part de diferents habitants de pobles de la Ribera i les seues varietats
dialectals, es va usar aquesta eina per a presentar el resultat de la digitalització del contingut.
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5. BREU GUIA TÈCNICA D'EQUIPAMENT
En aquest apartat es descriu de manera succinta quin serà l'equipament tècnic mínim
recomanat per a la posada en marxa del Departament de Digitalització de Patrimoni Natural
i Cultural. Es tracta de comptar amb diferents equips professionals de captació i tractament
d'imatge per a poder posteriorment compartir el seu contingut i oferir les múltiples
possibilitats des del punt de vista cultural, científic, turístic, de dinamització, que ofereixen.

5.1.

Material

5.1.1. Fotografies i vídeos panoràmics

20. Càmera EOSM50

Càmera rèflex per a fotografia fixa

21. Càmera GoPro Max 360

Càmera esportiva compacta 360 graus (la proposta en la imatge és la GoPro Max 360).
Aquesta càmera ens permetrà la captació de vídeos 360, i fotografies per a edició en format
beta de les visites virtuals.
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Uns altres: lent 7mm, bateries, trípode, cap rotatori per a panoràmiques, targeta de memòria
extra (100gb), telèfon mòbil amb programa de dispar, flaix extern, llums, kit neteja càmeres i
objectius, motxilla per a transport del material.
Programari
• Edició de fotografia, com Photoshop o Gimp
• Edició de vídeos, com a Premiere o Da Vinci
• Edició de panoràmiques, com a programa Ptgui
• Edició de visites virtuals, com Pano 2VR
• Edició de fotogrametria, com Agisoft o 3D Zephire
Ordinadors estacionaris amb 16 Gb RAM, 2 TB de disc dur.
En el moment de triar l'equipament amb el qual es proveiria el departament i amb la finalitat
de digitalitzar el patrimoni catalogat i ressenyat, es va tindre en compte que el cost dels equips
no fora molt elevat, i el seu manteniment fora senzill, a més de ser tecnologia que fora
fàcilment disponible i estandarditzada.
A més de l'equipament exposat, també es recomana l'ús d'una altra mena de dispositius de
captació d'imatges en el treball de digitalització del departament, com puga ser dron
(dispositiu no tripulat parella captació d'imatges aèries), escàners de diferent tipus per a la
digitalització del patrimoni bibliogràfic, etc.
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TÈCNIQUES DE DIGITALITZACIÓ
RECOL·LECCIÓ DE DADES

Natural

Museus

Intangible

Arquitectònic

Bibliogràfic

-

Fotos
Drons
360é vídeo
Visita virtual
3D
Fotos.
Visita virtual
Narracions / vídeos
3D
Vídeos
Mapes
3d
Fotos
Visita virtual

-

Scanner
Aplicació web
PDF amb OCR
Passa pàgines
Fotos

TÈCNIQUES DE DIFUSIÓ

Web/App / Social Media

Web/App / Social Media

Web/App / Social Media

Web/App / Social Media

Web/App / Social Media

Taula 3. Tècniques digitalització. MANRA Digitalisation Action Plan
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5.2.

METODOLOGIA. CREACIÓ DE PANORÀMIQUES

Com s'ha exposat anteriorment, es proposa la creació de panoràmiques, imatges foto
esfèriques i panoràmiques 360 per a la digitalització de diferents elements patrimonials. Per
a això, serà necessari ordenar com es realitzarà la captació d'imatges i el seu posterior
tractament. Des del treball en el Departament de Digitalització de Patrimoni de la
Mancomunitat de la Ribera Alta s'ha optat per utilitzar un programari d'edició de cosit o
stitching de panoràmiques anomenat PTGui, de la companyia holandesa New House Internet
Services BV.
És important establir un flux de treball, des de la preparació, captació d'imatges, conversions
des de raw, emmagatzematge de bruts, etc. i documentar tot el procés per a aconseguir un
producte final estàndard, i de qualitat. Des de l'estudi del punt de vista, condicions
lumíniques, elecció de la càmera i l'òptica, totes aquestes decisions han d'estar
documentades en un manual de procediment que siga conegut per totes les persones que
participen en el procés de digitalització.

22. Preparació de treball de digitalització amb panoràmica 360
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23. Capçal de trípode rotatori per a panoràmiques 360

Per a realitzar les nostres fotos panoràmiques, proposem la utilització d'una càmera de fotos
Cànon M50 amb el trípode i el capçal rotatori per a panoràmiques i l'objectiu Cànon de 15mm
o bé el 7 Artisans gran angular. Serà important comptar amb sistema de control remot per a
tret de fotografies que facilite el treball de l'operari.
Es recomana conèixer les condicions de l'espai a digitalitzar, haver tingut algun contacte en la
zona. L'ideal, encara que no sempre és possible, és realitzar una visita de documentació prèvia
al lloc i, entre altre tipus d'imatges de documentació, realitzar fotografies amb la càmera 360
panoràmica a manera de primera edició online.
Posteriorment, en el treball de camp, per a la realització de panoràmiques amb tècnica multidispar, es recomana realitzar ajust en situació de càmera i trípode, utilitzant el capçal rotatori
especial per a panoràmiques amb què per a evitar l'efecte parallax (percepció per la qual la
posició d'un objecte en el camp visual canvia respecte al punt des d'on s'observa). Per a això,
posarem un objecte al fons i girarem la càmera. Si el fons no es mou respecte a l'objecte, la
càmera estarà ben posicionada.
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Ara sí, amb tot controlat, habilitarem la
manera HDR en la càmera, amb bracket,
perquè realitze per a cada angle 3
fotografies amb 3 exposicions. Es proposa
realitzar una fotografia cada 15 graus, per
a posteriorment editar amb tècnica
stitching. Dues posicions, a més de foto
nadir. En total, compondrem cada
panorama amb més de 300 fotografies.
En la imatge es mostra un exemple del
resultat de la captació d'imatges amb
bracket HDR que permetrà posteriorment
realitzar el cosit i optimització de les
imatges panoràmiques a partir de la font
existent.
24.Visió de fotografies en explorador d’arxius

Dins de tot el procés protocol·litzat de captació
d'imatges, i com que tornarem a l'estudi amb una gran quantitat d'arxius, es recomana seguir
unes pautes que faciliten el posterior treball d'edició. Per exemple, en el cas d'haver hagut de
repetir alguna panoràmica, s'aconsella un sistema visual de marcat que permeta reconèixer
ràpidament aquestes ordres en postproducció. A través d'un sistema de targetes de colors, a
la qual farem una foto en el mateix entorn en el qual s'està component la fotografia
panoràmica, indicarem si hi ha hagut algun canvi o error. D'aquesta manera, el rang d'arxius
que no seran vàlids es detectarà fàcilment, podrem fer un primer garbellat des de l'explorador
d'arxius i realitzar una importació més àgil al programari d'edició PtGui.
En el sistema de targetes, es proposa el següent codi:
-

Targeta groga: anterior tanda de tret és incorrecta.
Targeta roja: panoràmica sencera equivocada. Es
repeteix a partir del punt de la targeta.
Targeta verda: inici de tanda panoràmiques (senyal
de reforç)
25.Targeta per a marcar tandes de
fotografies per a 360
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5.3.

Checklist per a fotografies 360

Una altra de les qüestions que es proposa incorporar dins del procés de captació d'imatges és
l'ús de checklist de material per a dur a terme presa d'imatges per a fotografies esfèriques
360.
➲ Càmera GoPro 360

➲ Càmera Cànon M50
➲ Lens 7

➲ Lens 15

➲ Bateries de reserva (carregades)
➲ Motxilla
➲ Trípode

➲ Capçal rotatori per a panoràmiques

➲ Targeta de memòria (uns 100 GB mínim) Opció targeta de reserva
➲ Targetes de colors (per a marcar panoràmiques)

➲ Telèfon mòbil amb App per a enllaç amb càmera fotogràfica
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5.4.

Edició de panorames i visita virtual 360

26. Edició de fotografia 360 amb programari de stitching

Després de la captació d'imatges per a la creació de les panoràmiques, serà necessari un
procés de postproducció i unió per a conformar una panoràmica 360 completa, mitjançant
stitching (cosit) d'imatges. En aquest procés serà necessari, a més un ajust manual amb la
incorporació de punts de control, edició d'imatges, retocs i ajustos, etc. Amb una correcta
metodologia del treball de camp, la postproducció serà més senzilla i oferirà majors
possibilitats de comptar amb un producte final fidedigne d'alta qualitat.
Una vegada finalitzades les panoràmiques, editarem el recorregut de la visita virtual,
composta pels panorames editats, la seua connexió entre ells i els punts interactius
multimèdia que enriquiran el recorregut. L'aspecte de la visita virtual (fletxes, icones, punts
d'informació etc.) també haurà de configurar-se, comptant amb una skin que mantindrem en
les següents visites virtuals o que podrem actualitzar i millorar.
El projecte final es publica de manera
online a través d'una plataforma de
gestió. Es puja al servidor i es publica
per a la seua consulta a través
d'enllaç que podrem compartir a
través dels nostres diferents canals:
xarxes socials, web, xarxes i espais de
tercers i col·laboradors.
Respecte al contingut, textos... la
27. Exemple de visita virtual
plataforma permet des de la mateixa
visita virtual connectar amb una
sèrie de caixes de text i contingut que s'ofereix en l'idioma triat per l'usuari.
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6. DIFUSIÓ. EXEMPLE DE PORTAL WEB RIBERANA

28. Portada web Riberana.es

Riberana és el repositori digital del patrimoni natural i cultural de la comarca de la Ribera Alta
de Xúquer (València), formada per 35 entitats locals, 220.000 habitants i 979.5 km². La
finalitat de la web és la de recollir, difondre i preservar el patrimoni material o immaterial de
la comarca, a través de mitjans online i per mitjà d'objectes digitals. Riberana inclou elements
multimèdia, hipertextuals i interactius com a visites virtuals, elements 3D, panoràmiques,
vídeos 360... Accés en valencià, castellà, anglès i francès.
El portal web de Riberana és la cara visible del treball del Departament de Digitalització i de
tota la Mancomunitat de la Ribera Alta, el contacte entre la institució i els ciutadans. En aquest
portal es pot accedir als objectes digitalitzats, indexats per a la seua fàcil cerca en diferents
categories segons el contingut: patrimoni natural, patrimoni bibliogràfic, museus i
col·leccions, patrimoni arqueològic i històric.
Riberana és, al cap i a la fi, l'eix del projecte de digitalització del Departament de Digitalització
de Patrimoni de la Mancomunitat de la Ribera Alta, el lloc on es poden trobar tots els elements
disponibles. El lloc web posa a la disposició del públic en general el patrimoni de la Ribera Alta
del Xúquer. Permet trobar (de manera indexada) els elements que formen part del repositori
elaborat i actualitzat per la Mancomunitat de la Ribera Alta, presentats de manera atractiva
en amb diferents formats multimèdia com són visites virtuals, elements 3D, panoràmiques,
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vídeos 360… Permet trobar-los de manera senzilla en el seu menú, descobrir diversos
elements en la seua portada a manera de suggeriment, en el slide superior o la graella
d'elements de la part inferior (és possible oferir aquest tipus de suggeriments de manera
aleatòria, segons les preferències de l'usuari, en altres espais de la pàgina web). Els elements
compten amb la possibilitat de ser compartits en altres espais web i pot ser també una eina
de promoció i difusió interessant per a les empreses turístiques de la zona que vulguen
mostrar de manera atractiva l'oferta cultural i natural de la zona. Per a facilitar l'accés al major
nombre de persones, la web compta amb versions en diversos idiomes. En l'actualitat,
Riberana és accessible en 4 idiomes: valencià, castellà, anglès i francès.
El portal web Riberana és la interface que permet als usuaris conèixer el contingut, navegar
amb ell, trobar elements similars, descobrir els objectes patrimonials digitalitzats que puguen
satisfer el seu interès des del punt de vista personal, o professional, des del punt de vista
cultural, acadèmic, turístic o per simple oci. En aquest únic espai s'aglutina el treball en
constant actualització dut a terme per part del Departament de Digitalització de Patrimoni de
la Mancomunitat de la Ribera Alta.
De manera més concreta, en la web s'ha disposat un menú que permet conèixer els elements
d'acord amb la categoria inicial assignada. Per a començar, en patrimoni natural trobem rutes
virtuals per paratges naturals, recorreguts de sendes o descensos en 360 graus. Dins de la
gran categoria de patrimoni cultural, ocupa un lloc destacat el patrimoni arqueològic i
arquitectònic, que engloba gran part dels monuments, edificis i construccions, amb elements
3D com les torres àrabs o el pont del Rei, a Gavarda. Una altra de les subcategories, la referent
a museus i col·leccions, permet descobrir visites virtuals de diferents museus de la Ribera Alta.
La categoria de patrimoni bibliogràfic fa referència a les publicacions relacionades amb la
comarca que han sigut digitalitzades. Finalment, el patrimoni immaterial engloba qüestions
tan interessants com la memòria oral, la riquesa dialectal... a través de col·leccions de vídeos
i la seua integració en mapes. També els esports, amb la pilota valenciana i el raspall, formen
part d'aquesta col·lecció, permetent la seua interpretació a través de tècniques noves com
els vídeos estereoscòpics, galeria d'imatges, etc. L'espai web permet integrar tots aquests
elements, distribuir-los en fitxes interactives de cada element que permet triar aquell objecte
multimèdia relacionat amb el bé cultural o natural, i relacionar i creuar aquells elements que
puguen pertànyer a més d'una categoria quedant integrats en aquestes fitxes i col·leccions.
Per part seua, la cerca mitjançant filtres permetrà al visitant conèixer una part important del
patrimoni d'acord amb els paràmetres introduïts que, més enllà de la classificació exposada
per categories, puga ser del seu interès, com la població en la qual es troba, el grau de
protecció, la seua datació, el tipus d'element (que permeta, per exemple, veure totes les
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visites virtuals, tots els vídeos 360, en l'àmbit general del repositori o relacionats amb alguna
de les categories) i cerca per paraules clau temàtiques.
La web de Riberana ha sigut desenvolupada pel departament d'informàtica de la
Mancomunitat de la Ribera Alta. El webmaster ha treballat de manera estreta amb el
Departament de Digitalització de la Mancomunitat de la Ribera Alta per a posar en marxa i
mantindre el lloc web, realitzar un model de fitxes, i la integració d'elements com vídeos,
visites virtuals o models 3D es troben allotjats en llocs de tercers com puga ser Youtube o
Sketchfab.
L'adreça d'accés al portal web és la següent, amb diferents dominis:
WWW.RIBERANA.ES
WWW.RIBERANA.EU
WWW.RIBERANA.COM
En el portal Riberana es mostra en un espai únic, a manera de campament base de tota la
producció digital que serà publicada pel departament. Es proposa la següent estructura de
presentació:.
• Portada d'accés a Riberana, en la qual l'usuari té el primer contacte amb el projecte i
els elements que podrà descobrir. En aquest espai haurà de trobar allò que cerca de
manera senzilla, comprendre les possibilitats que li ofereix la web i permetre que se li
oferisca contingut d’interès per la seua actualitat o rellevància. Així doncs, es proposa
que aquest espai compte amb els següents elements:
 Slide en part superior de la web, en la qual aparega diferents imatges
en carrusel amb fotografies amb elements destacats del patrimoni
 Barra o giny de cercador fàcilment identificable, que permet la cerca
per filtres dins del catàleg d'objectes digitalitzats.
 Proposta d'elements interactius en la portada, en la part inferior del
lloc web, que l'usuari puga clicar i li porte a conèixer aquests objectes
destacats de l'oferta de Riberana. Es proposa la inclusió de 6 o 9
elements.
 Menús en la part superior de la web, on permeta accedir als objectes
digitals separats per categories i a més es presente la informació
general del projecte i de la web.
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•

En la secció “Què és Riberana?” es proposa la presentació del projecte dut a terme per
la Mancomunitat, la creació del Departament de Digitalització de Patrimoni i l'impuls
gràcies al projecte Interreg Europe CD-Eta i els principals objectius d'aquest. S'ofereix
un vídeo de presentació i un mapa interactiu creat a partir de Google Maps amb la
comarca de la Ribera Alta, amb punts interactius que porten a diferents elements del
patrimoni cultural o natural digitalitzats i visibles tant en la web de Riberana com en
els diferents visors esmentats en la guia o futurs. Permet d'una sola ullada, conèixer
el creixement del projecte, i situar físicament la ubicació dels elements a més de
permetre ampliar la informació i visitar directament la Ruta virtual, objecte 3D, vídeo,
etc. i poder-ho compartir de manera senzilla i àgil.

A més de classificar i compartir les fitxes relatives als objectes patrimonials digitalitzats, la
pàgina web permet oferir un altre tipus de contingut i aplicacions interessants pel seu
atractiu, com són
•

Comparatives temporals entre imatges, mitjançant la superposició d'imatges del
mateix objecte en dos moments diferents, com es mostra en l'exemple. (foto).

29. Comparativa temporal fotografies
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•

Zoom sobre imatges d'alt detall, com es va exposar en l'apartat de formats d'aquesta
guia, que permet explorar detalladament amb una “lupa” algun element patrimonial.

Dins de l'estratègia de difusió del projecte, el posicionament de la pàgina web tindrà un paper
molt important, per tant serà fonamental cuidar el contingut exposat per a la seua indexació
i posicionament en cercadors com Google, per als diferents elements exposats. A més,
l'estratègia de xarxes socials i la reputació online que obtinga el projecte serà també molt
important perquè el projecte siga conegut i complisca els seus objectius socials. En aquesta
mateixa guia es proposa, com a annex i Mitjà social Pla, amb l'estructura de xarxes socials i
estratègia proposada per a la consecució d'aquests objectius.
També serà clau la indexació de les metadades dels objectes inclosos en la web i la connexió
entre la ubicació d'aquests objectes en el repositori digital amb la publicació en la web, bé a
través de l'apartat de suggeriments descrit en aquest apartat bé a través del cercador intern
de Riberana amb el sistema de filtres creuats proposat. Aquesta indexació de metadades, a la
qual també es refereix aquesta guia més endavant, haurà de seguir l'estàndard proposat per
Europeana per a la seua futura inclusió en diferents agregadors nacionals i internacionals de
referència.
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Finalment, no cal perdre de vista els objectius generals i específics del projecte i com aquests
es materialitzen a través de la posada en marxa i funcionament de la web de Riberana com
són la difusió, que es materialitza mitjançant l'accés lliure als continguts, que comptarà
llicència lliure de drets Creative Commons 4.0, 3.0 o 2.0 (segons els requisits d'atribució i
utilització comercial dels mateixos), a més de facilitar que siguen compartits, embeguts en
lloc de tercers, i que puguen ser utilitzat per a la promoció cultural i turística del territori. Els
usuaris finals que poden beneficiar-se d'això són tant investigadors, estudiants,
administracions, com a públic en general. Riberana seguirà així una línia de treball amb
voluntat científica, l'objectiu final de la qual és indexar aquests elements en agregadors
culturals de referència com a Hispana i Europeana, i de difusió cultural i turística.
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7. EMMAGATZEMATGE
7.1.

INVENTARI ELEMENTS EN RIBERANA

7.1.1. Gestió de la col·lecció
La col·lecció d'elements en Riberana estarà en continu creixement i expansió amb la inclusió
de nous ítems, fruit del treball de digitalització del departament, amb la documentació,
captació i digitalització de diferents objectes que seran incorporats a les categories existents,
creació de col·leccions, ampliació d'objectes relacionats amb autors, estils, èpoques o la
connexió a través de rutes turístiques amb nexes en comú entre els seus elements.
Com a part de l'estratègia per a la preservació i difusió d'aquests elements, haurà de plantejarse una correcta indexació de les seues metadades, gestionant així l'organització dels elements
que conformen el catàleg patrimonial del repositori digital de la Mancomunitat de la Ribera
Alta.
Aquests elements estaran dividits en diferents categories, que corresponen al seu torn amb
les categories exposades en la pàgina web de Riberana. Es proposa l'emmagatzematge digital
d'aquests objectes digitals a través de disc dur virtual, amb separació en carpetes i
subcarpetes, des de categories com a patrimoni natural, a altres menors. La proposta de
distribució jeràrquica d'aquestes subcarpetes serà la següent, amb la finalitat d'agrupar en el
mateix espai elements amb característiques comunes.
La proposta actual és la següent: patrimoni cultural (quatre categories) i patrimoni natural.
El patrimoni cultural abasta, al seu torn, quatre grans categories majors (arquitectònic,
museus, bibliogràfic i immaterial), al seu torn dependent en altres categories menors, com les
propostes a continuació:
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Estructura jeràrquica arxius. Arbre categories
→ Patrimoni Natural
↳ Riu Xúquer
↳ Rutes

↳↳ Exemples: Ruta Murta, Salines, Rupestres, Via Verda Antic Trenet…
→ Patrimoni Cultural

↳ Patrimoni bibliogràfic

↳ Patrimoni immaterial.

↳↳ Sonor (Veus D’Una Ribera, Arxiu de la Paraula Viva)
↳↳ Esports (Trinquet)

↳ Patrimoni arqueològic
↳↳ Fonts

↳↳ Iglesias
↳↳ Ponts

↳↳ Retaules

↳↳ Jaciments

↳↳↳ Exemples: Vila romana

↳↳ Construccions defensives

↳↳↳ Exemples: Bateria Napoleònica

↳ Torres. (Projecte Torres de la Ribera)

↳↳ Exemples: Torre Plaça Benifaió, Torre Mussa, Torre Racef, Castell Montroi, Castell Alèdua

↳ Patrimoni museus i col·leccions
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↳↳ Exemples: Museu Festa Algemesí, MUMA Alzira
A més de la separació per carpetes, el procés d'indexació de metadades dels objectes digitals
haurà d'incloure aquesta separació general per característiques principals, com a classificació
temporal (referència a períodes , segles, moviments artístics o literaris), i classificació
espacial: Per municipi al qual pertany, ubicació, carrer, partida, comarca, província,
metadades relatives a l'objecte digital, com a format, versió, data, dades tècniques, etc.
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30. Exemple estructura emmagatzematge per categories
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7.2.

DISC DUR DIGITAL

El resultat del treball de digitalització, a més de ser difós a través dels mitjans online, també
ha de ser ordenat i emmagatzemat correctament, per a connectar amb aquests mitjans
digitals per a la seua preservació i per a poder disposar d'ells per a aplicacions futures.
Per a facilitar l'emmagatzematge, accés online i treball en equip, es recomana
l'emmagatzematge, organització i preservació dels treballs en un disc dur digital de capacitat
il·limitada, en el cas de l'arrencada del projecte, mitjançant plataforma Dropbox (500 GB de
capacitat mínima). A més de treballar amb aquest disc dur virtual es recomana comptar amb
un protocol de refresc i còpies amb finalitats de preservació.
El treball amb disc dur digital també permetrà connectar els arxius emmagatzemats (de
manera total o parcial) amb la publicació en línia d'elements, com a rutes virtuals, i integrar
amb la interface (web) permetent la immediata actualització de continguts, l'ampliació del
catàleg i la personalització dels resultats de cerca de l'usuari.
Tal com ja s'assenyalava en el capítol anterior, serà imprescindible definir des de l'inici
l'etiquetatge, i distribució en carpetes i subcarpetes, per a la seua organització i garantir
l'accés posterior del contingut a petició de l'usuari. Entre la seua jerarquia d'ús del repositori
es recomana comptar amb una carpeta separada de la resta dedicada a guardar arxius en
format original o raw (sense edició de color, llum, retallada), que permeta noves
interpretacions de la informació gràcies a aplicacions que puguen aparèixer en un futur.
Aquest disc virtual permet treballar de manera remota i en equip, amb els avantatges que
suposa per al treball en diferents equips, en sincronia, i equips humans situats en diferents
llocs geogràfics.
A continuació, es proposa una tipologia de nomenclatura per a poder guardar de manera
organitzada el contingut relatiu a la digitalització del patrimoni, amb perspectiva àmplia que
permeta la inclusió de noves categories i formats, per a garantir la seua funcionalitat en el
llarg termini.
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7.3.

NOMENCLATURA: ANOMENANT ELS ARXIUS

Serà necessari, en primer lloc, guardar cada element en la categoria patrimonial
corresponent, d'acord amb l'arbre proposat en el punt 2 d'aquest manual, de la manera més
detallada possible, i una estructura de carpetes profunda que permeta la inclusió de
categories i subcategories. Tant en els objectes digitals resultants com en les carpetes de
projecte es recomana incloure el nom de manera clara, amb el nom del municipi, la data, i a
continuació els diferents objectes multimèdia que compondran aquest element. Aquesta
informació ens serà d'utilitat a l'hora de buscar elements, evitar duplicitats i poder aprofitar
el treball de captació en un futur.
En el cas de la Mancomunitat de la Ribera Alta, es crea una carpeta per a arxius “natius” i raw,
anomenada repositori emmagatzemament - raw. Inclou arxius de vídeo, models 3D i altres
fitxers de gran grandària que no seran part de la difusió (en estar allotjats en espais de tercers)
però sí que estaran disponibles per a la seua reedició, o per a poder compartir en format
original en modalitat de descàrrega. Parlem de models 3D natius (solament l'arxiu amb
permalink a Sketchfab serà compartit en la carpeta de difusió) bruts de càmera, arxius raw,
versions, etc. Amb la mateixa estructura proposada en el punt anterior.
La carpeta “principal” ha sigut anomenada “Mancomunitat Ribera Alta”, i de manera més
genèrica allotjarà altres relacionades amb patrimoni, i finalment les categories cultural i
natural. D'aquestes categories descendeix l'arbre temàtic proposat en el punt anterior.

31. Disc dur virtual Riberana
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NORMES I RECOMANACIONS
Resulta important fixar unes normes de nomenclatura que eviten confusions i redundàncies i
siguen seguides per tots els membres del departament. Serà important incloure, per exemple,
nom del projecte i data d'edició en format dia mes any sense espais ni barres. Exemple
26082020. Aquesta norma fixada haurà de ser seguida sempre des de l'inici. Per a evitar
problemes de compatibilitats, s'haurà d'escriure en minúscules, sense titlles o accents, ni
espais, ni caràcters especial, ni lletres com ñ, ç…
Després de les categories, cada projecte comptarà amb diferents categories, en arbre,
referent als tipus de contingut que poden trobar-se, en arbre en sentit descendent.

32. Distribució de fitxers per format
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Sent aquests formats proposats els que segueixen: fotografies, panoràmiques, vídeos,
visites virtuals, documents, models 3D, es fa la següent proposta d'estructura:
Tipus de fitxer multimèdia
↳fotografies
↳↳ edit.
↳↳↳ alta qualitat
↳↳↳ baixa qualitat

↳ ptgui (panoràmiques, fotografies 360. Anomenat ptgui pel programari d'edició utilitzat)
↳ vídeo
↳↳ vídeo 360

↳ documents (documents, PDF, textos, …)

↳ Pano2VR (visita virtual)
↳↳ (Carpetes generades automàticament pel programa)
↳↳ Arxiu i skin corresponent a la visita virtual.
↳↳ “www” MOLT IMPORTANT. Carpeta creada per a output de visita virtual. Serà la carpeta
publicada per a la ruta virtual. Haurà de configurar-se com a “pública en la plataforma”.
↳↳↳ infos mkn. Arxius de text generats en plataforma per a pop ups d'informació
contextual. Inclouen enllaços a fotografies, generats aquests enllaços des de la pròpia
plataforma, a més de format (text en blanc, fons semi transparent, etc.)
↳↳↳↳ EN (anglés)
↳↳↳↳ ÉS (espanyol – castellà)
↳↳↳↳ VAL (valencià)

↳ Objectes 3D
↳↳ Enllaços a permalink de Sketchfab.
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8. METADADES
Les metadades són fonamentals per a organitzar la informació en l'entorn digital. Serveixen
per a identificar i recuperar objectes digitals en entorns com a repositoris digitals. Tindran
una gran importància també en la preservació del fons digital (preservació de document
original i de les diferents versions digitals).
A continuació s'ofereix una breu introducció a la qüestió de les metadades que hauran d'anar
lligats als objectes digitals. Metadades són totes aquelles dades o informació que va
aparellada als objectes digitals, amb diferent finalitat (descriptiva, tècnica, amb finalitats de
preservació, etc.) Es tracta de “descripcions estructurades d'un objecte d'informació la
finalitat de la qual és facilitar les tasques de descripció, recuperació, gestió, preservació, accés
i ús dels objectes, i així, fer útils les dades” (Méndez, 2002).
Aquestes metadades serviran per a la indexació, emmagatzematge, consulta i recuperació
dels objectes digitals inclosos en el repositori digital. Existeixen diferents tipus de metadades,
a més de diferents formats en cadascun. Les metadades són registres uniformes perquè tant
humans com màquines els puguen comprendre i gestionar fàcilment. L'estructura d'aquests
elements s’anomena esquema de metadades (schema) i, per a la uniformitat, s'ha d'acudir a
regles o esquemes de metadades estàndard com OAIS, EDM, METS, PREMIS…
Aquests schema inclouen diferents aspectes, com són la semàntica (quina informació conté
cada element), les regles de contingut (tipus de caràcters, opcions o llista oberta) i la sintaxi
(text pla, XML, RDF, JSON, etc.) amb la que s'expressaran aquests metadades per a indexació,
emmagatzematge, consulta i recuperació dels elements.
Tipus de metadades a utilitzar:
• Metadades descriptives, descriuen recursos d'informació
• Metadades estructurals, els diferents components de recursos d'informació complexos
s'organitzen internament
• Metadades administratives (drets, gestió qualitat, cicles actualització i procedència)
En la realitat, les diferències entre metadades descriptives, estructurals i administratives
estan bastant diluïdes i, per tant, és molt complex tractar d'assignar un esquema a una única
categoria (Lavoie i Gartner, 2005). En general, la major part dels esquemes o estàndards de
metadades tenen una mescla d'elements d'aquestes tres categories.

Guia elaborada per la Mancomunitat de la Ribera Alta © 2020

61

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
GUIA RIBERANA 2020. Mancomunitat de la Ribera Alta

De manera introductòria, destacarem que entre les metadades descriptives existeix les
metadades primàries, que són aquells que mostren el model, context, sentit i significat i que
faran accessible l'objecte des del mateix repositori, emmagatzematge o cercador, i els
metadades secundaris, amb característiques relacionades amb l'objecte com a autor (incloent
nom, possibles pseudònims, dades biogràfiques, etc.), lloc (denominació, ubicació geogràfica,
etc.) època, estil, llicència disponible del contingut, etcètera.
Entre les dades secundàries es troben les dades tècniques relatives a l'arxiu digital. Haurà
d'incloure des de les metadades tècniques obtingudes després del procés de captura (tipus
d'imatge, escala de color, sistema de color, espai de color, profunditat de bit, resolució
espacial, grandària de fitxer, format de fitxer, compressió, etc.), el seu control de qualitat i la
documentació detallada d'aquestes tasques, fins a metadades descriptives (objecte, a nivell
formal). També es recomana afegir metadades relacionades amb el registre de les accions
que es realitza amb els objectes (còpies, canvis de format, versions…) amb finalitats de
preservació, per a poder aportar informació que fora útil en el cas que fora necessari
recuperar els arxius i conscients dels riscos d'obsolescència. Altres informacions que haurien
de ser incloses en aquests fitxers són el tipus de càmera, escàner, paràmetres i condicions de
llum, data, hora, i fins i tot l'operari que va realitzar la digitalització (autoria de la digitalització
en els seus diferents estats). Aqueixa informació ha d'estar o incrustada o vinculada en el
fitxer digital de manera permanent, (incrustats en cadena de bits del fitxer, vinculats
mitjançant identificadors, o ben “encapsulats”) perquè això permeta la seua preservació i
correcta reproducció.
A més de la informació administrativa de l'objecte (títol del document, autoria, dates de
creació, localització, procedència, responsabilitats de gestió i drets de propietat intel·lectual,
així com aspectes relatius al seu contingut) també ha d'afegir-se una altra meta informació
que relacione objectes entre si (imatges com a pàgines d'un llibre, objectes pertanyents a un
mateix espai, col·lecció o element), versions o rèpliques existents…
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Seguidament se presenta a continuació una llista d'exemple de metadades de tipus
descriptiu:
-

Exemples:
Tema
Data
URL
Autor
Descripció
Grandària
Títol
Subtítol
Títol alternatiu
Data de creació
Títol Data
Data de publicació
Digital Camera Model Name
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9. CONSIDERACIONS SOBRE PRESERVACIÓ: REPTES I
OBSOLESCÈNCIA
L'elecció de formats és de vital importància per a garantir la permanència dels arxius generats
durant la digitalització de patrimoni. A més dels formats utilitzats per a difusió per mitjans
electrònics, haurem de guardar versions en formats que permeten la modificació sense
compressions o pèrdues de qualitat (formats diferents dels triats per a la difusió en internet,
web i xarxes socials). Aquestes versions permetran reproduir, reinterpretar i realitzar
qualsevol tipus de versió posterior sobre l'objecte digital. És de vital importància en la
preservació digital de la col·lecció, com també ho són altres decisions com l'elecció de suports
de magatzematge. Es proposa comptar amb protocol de còpies a format físic (disc dur).
També comptar amb disc dur virtual de confiança i realitzar còpies periòdiques de contingut
a formats físics. La custòdia d'aquests elements d'emmagatzematge (disc dur) també serà
important a fer una preservació eficaç i adequada. El programari que permet la lectura dels
nostres arxius també ha de ser actualitzable i comptar amb manteniment. Hem de preservar,
així com els arxius, el propi programari i versió utilitzada i migrar si fora necessari a un altre
programari per a preservar l'objecte de la manera més fidedigna possible.
La preservació suposa garantir la capacitat d'accés als continguts i de processament dels
objectes digitals d'un fons. Per a això es fa necessari mantindre la integritat dels fitxers i
l'evitar l'obsolescència, tant de suports, formats, etcètera.
Es recomana consultar el Digital Preservation Handbook, 2a edició (Digital Preservation
Coalition, 2015), http://www.dpconline.org/handbook referenciat al final d'aquesta guia en
la seua bibliografia. Aquest Digital Preservation Handbook engloba un conjunt de qüestions
més pràctiques que han de cobrir tot el cicle de vida dels objectes digitals.
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És necessari abordar l'assumpte de la preservació digital des de dues perspectives: una
perspectiva física, que atén el bon estat dels suports i de la representació física de les dades
sobre aquests, i a la disponibilitat de sistemes maquinari i programari almenys per a la lectura
de dades d'aqueixos suports; i una perspectiva lògica, que persegueix que els suports, formats
de fitxer i de codificació de la informació dins dels fitxers, no estiguen obsolets, de manera
que puguen llegir-se i descodificar-se els continguts en els ordinadors, sistemes operatius i
aplicacions de programari que es disponga en qualsevol moment.
Perspectiva física
Factors de risc: factors mediambientals (temperatura, humitat, contaminació atmosfèrica,
presència de camps magnètics forts i presència de fonts de brutícia o de possible atac
biològic), manipulació inadequada, fallades de fabricació, degradació, desgast per ús
excessiu...
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Perspectiva lògica
Problemes d'obsolescència relacionats amb suports d'emmagatzematge; sistemes de
nomenclatura de fitxers i sistemes d'organització d'arxius; les aplicacions programari i les
llibreries de codi; els formats de fitxer i els mètodes de compressió de dades; així com el
manteniment de les bases de dades amb meta informació sobre la col·lecció d'objectes
digitals i els vincles que s'establisquen amb els propis objectes.
El manteniment de les còpies de seguretat redundants dels continguts digitals és clau en un
programa de preservació digital. Prenent com a exemple els protocols de preservació en
Digital Preservation Handbook; nivells de preservació de la National Digital Stewardship
Alliance (NDSA) (NDSA, 2013), es recomana fer una combinació de còpies en línia i fora de
línia per a aconseguir una bona combinació d'accés a dades i seguretat de dades.

Taula 4. Nivells de preservació de la National Digital Stewardship Alliance (NDSA) (NDSA, 2013)
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10. LLICÈNCIA DE CONTINGUT
D'acord amb els objectius del departament, de posar en valor el patrimoni de la Ribera Alta i
universalitzar l'accés, els elements produïts per Riberana seran de domini públic, per a poder
ser gaudits i compartits per la ciutadania en general. D'aquesta manera s'aconseguirà un
major interès pel patrimoni natural i cultural local, es crearà nous continguts a partir dels
objectes digitals presentats, i altres administracions públiques, i entitats privades, podran
utilitzar els continguts.
Seguint el deixant del programari lliure, el copyleft suposa autoritzar l'ús, reproducció o
transformació de l'obra amb la condició que la nova còpia també puga ser usada lliurement, i
es respecte moralment a l'autor. Es considera que la modificació, transformació i també la
millora de l'objecte suposa un benefici per a la resta de la societat, també per a l'autor de
l'obra primigènia. Precisament el moviment Open Acces cerca difondre el coneixement i
utilitzar internet com el canal per a compartir aquest coneixement.
Els objectes publicats por Riberana estan sota llicència Creative Commons. Creative Commons
és una organització sense ànim de lucre, per a donar forma legal a aquestes noves maneres
d’"explotació" de la propietat intel·lectual. Es tracta de llicències gratuïtes que ofereixen al
domini públic les seues creacions, i són molt usades en repositoris institucionals. Es pot
establir diferents possibilitats i restriccions, com són l'atribució (citar autoria de l'obra),
obligació de compartir igual (obra resultant amb els mateixos drets), permetre o no usos
comercials i permetre o no obres derivades, i la combinació d'aquestes limitacions donen lloc
a les diferents llicències Creative Commons CC, que són les propostes per a l'ús en Riberana.
Els repertoris universitaris segueixen aquesta filosofia de l’Open Access així com les revistes
científiques. Creative Commons és una entitat sense ànim de Lucre, fundada en 2001 pel
professor de la Universitat de Stanford Lawrence Lessig. Es tracta de llicències gratuïtes de
copyright molt esteses. L'autor decideix les condicions en les quals es comparteix la seua obra:
a) “Reconeixement” (Atributtion): S'ha de citar i reconèixer la paternitat de l'original. Es
permet còpia, distribució, comunicació pública de l'obra i obres derivades. Fins i tot ús
comercial.
b) “Compartir igual” (Share alike): idènticament, sempre que la nova còpia tinga exactament
el mateix tipus de llicència. És la que s'usa, per exemple, en Wikipedia.
c) “No comercial”: Sense lucre.
d) “Sense obra derivada”: no permet transformació.
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La major part del material accessible en Europeana és d'obres en domini públic o de material
amb llicències Creative Commons.
Segons Gómez Guerrero (2006), açò no implica la destrucció del concepte de copyright ni dels
drets d'autor. CC pretén trobar un espai intermedi que, d'una banda, permeta als creadors
protegir els seus treballs i, per un altre, els done unes eines més flexibles que el tradicional
copyright per a poder distribuir i compartir les seues propostes.
Per això, es proposa que tots els treballs publicats per el departament compten amb llicència
d'ús 4.0 i 3.0 Creative Commons, que permeten compartir lliurement, sense ànim de lucre i
respectant l'autoria. Les seues condicions poden consultar-se en la pàgina web de Creative
Commons referides a continuació
http://creativecommons.org
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es/
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11. DIGITALITZACIÓ I DIFUSIÓ TURÍSTICA
El patrimoni cultural i natural ofereix un gran potencial turístic de valor. Com s'ha exposat en
aquesta guia, noves formes de disseminació estan en auge, i permeten la recreació dels béns
culturals i naturals, la seua catalogació i difusió per mitjans digitals, oferint grans avantatges
també des del punt de vista de la promoció turística.
La utilització de les noves tecnologies és una tendència molt ben valorada pels usuaris i
visitants, que contribueix a més a configurar productes turístics accessibles per a persones
amb diversitat funcional. Suposen un complement enriquidor per als productes turístics in
situ, i una gran alternativa per a grans restriccions de mobilitat com la viscuda durant l'alarma
per la covid-19.

33 Recreació del monestir de la Murta. Sketchfab

La digitalització pot contribuir a contextualitzar i conèixer altres elements relacionats amb
l'element patrimonial que estem visitant, encara que estiguen en diferents punts geogràfics,
o encara que el turista encara no haja realitzat la visita i estiga en fase de planificació. Per
això, considerem que la digitalització del patrimoni ofereix grans avantatges com a motor
econòmic i promotor turístic.
En primer lloc, per la diversificació. Permet potenciar el turisme local, acostant aquest tipus
d'elements que puguen resultar desconeguts per al visitant que busca visitar elements
diferenciats i únics. Posa en valor aquest patrimoni, la seua connexió amb la història i cultura
del seu entorn, i el seu coneixement contribueix al fet que hi haja més preocupació per la seua
conservació. Fomenten l’interès per la conservació del llegat cultural i del turisme
responsable.
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En segon lloc, per l'accessibilitat, com ja hem apuntat. Les
visites virtuals i els models digitals permeten l'accés per a
persones amb diversitat funcional, o fins i tot a elements
d’interès però que no estiguen oberts al públic. És el cas
d'edificis privats, llocs de culte, elements en restauració, llocs
de difícil accés o amb avançada deterioració. La digitalització
permet incrementar l’interès i coneixement d'aquests llocs i
potenciar econòmicament el seu entorn i les persones que
habiten en ell. La utilització d'elements digitals 3D així com de
maquetes és un recurs interpretatiu i de difusió de gran
utilitat.

34 Maquetas a escala obtenidas con
impresión 3D

La digitalització del patrimoni fomenta la desestacionalització
del turisme, en oferir alternatives durant tot l'any a l'oferta turística més tradicional, tant en
l'espai virtual com en el real. Enllacen turisme i patrimoni i cultura i amplia el nombre de
canals (webs, xarxes socials, mitjans tradicionals) i de contingut (elements 3D, visites virtuals,
fotografies panoràmiques i vídeos 360) per a arribar al potencial visitant, que coneix una
realitat que fins llavors els era desconeguda. Dinamitza l'oferta turística i el valor patrimonial
en totes les temporades turístiques, més enllà dels fluxos tradicionals i l'àrea d'influència de
visitants tradicional.
El projecte de digitalització de patrimoni posa a l'abast del sector privat (agències,
restaurants, empreses d'activitats i esports a l'aire lliure, allotjament) tota una sèrie de
contingut i eines que puguen usar lliurement en la confecció de promoció de les seues
activitats. Pot dotar de contingut per a potenciar la seua estratègia de comunicació d'apps
(podent crear rutes interactives, activitats de participació digital…) Les visites virtuals,
elements 3D, vídeos i panoràmiques 360… són suports innovadors i poden servir com a recurs
turístic d'alta qualitat en el marc de les estratègies turístiques dels governs regionals. A més,
el resultat d'aquestes digitalitzacions pot integrar-se en la visita física, mitjançant la utilització
de tècniques de realitat augmentada (RA) i realitat virtual (RV), aportant noves experiències
per al turista (reconstruccions, elements interactius, interpretació dels elements que vista,
etc.)
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35. Integració de TIC en promoció turística

La digitalització de patrimoni fomenta, a més, el turisme interactiu, que busca realitzar la
visita de manera online i informant-se sobre els productes de la zona, la seua història, cultura,
gastronomia… El turista actual és actiu, autònom, i cerca diferenciar-se en la seua elecció, des
de la seua experiència prèvia, fins al postviatge. Comptar amb tot aquest tipus d'eines suposa
augmentar la competitivitat, visibilitat i les possibilitats d'oferir noves alternatives al visitant.
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12. SOCIAL MEDIA PLAN
Prèviament a la posada en marxa del projecte, s'estableix el pla de mitjans socials de Riberana
a seguir en un projecte de difusió de la digitalització del patrimoni natural i cultural. En primer
lloc, en la definició de l'estratègia, serà clau comptar amb els objectius del projecte, i alineat
amb ells, els objectius d'aquest social media plan:
1. Alinear continguts amb audiència. Detectar quina és la nostra audiència potencial i
quin tipus de continguts demandaran.
2. Augmentar base de seguidors. Creixement qualitatiu i quantitatiu de l'audiència amb
la qual ja hem establit una relació.
3. Difusió projecte i promoció a través de plataformes i espais de tercers. Això inclou la
publicació de posts en blogs de referència, mitjans de comunicació, altres xarxes
socials de l'entitat, suport per part de partners, campanyes puntuals de promoció, etc.
4. Millora de la valoració i reputació. de la valoració i reputació. En el punt anterior hem
parlat en termes quantitatius, i en aquest cas es fa referència a la percepció i valoració
per part dels nostres públics, i reconeixement per part dels principals stakeholders
(administracions, universitat, públic en general…)
5. Posicionament relacionat amb tots dos conceptes, serà important comptar amb
protagonisme en els espais en els quals es troba el nostre públic potencial. En el cas
de l'ecosistema online, comptar amb bona presència de la nostra marca en cercadors.
6. Xarxes socials. Presència en xarxes socials pròpies, i de l'entitat, amb publicacions
dirigides a millorar el reconeixement de marca, reputació, atraure trànsit web i
augmentar la nostra base de seguidors.
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12.1.

CONTEXT

Qualsevol projecte ha de considerar i observar de manera atenta la seua presència en internet
i xarxes socials, més encara quan es tracta d'un projecte nadiuament digital com Riberana. És
un espai destacat de consum cultural, i compta amb una audiència molt activa, cada vegada
més heterogènia. Els canvis d'hàbit de consum i comportament de la societat de la informació
han donat com a resultat una audiència sempre connectada, i una àmplia oferta de continguts
en línia que competeix per la seua atenció. L'augment de la capacitat, potència i connectivitat
dels dispositius mòbils han convertit aquest en l'espai principal de consultes, comunicació i
consum d'imatges i vídeos.
Segons l'informe de la Societat de la Informació a Espanya Fundación Telefónica de 2019
(https://www.fundaciontelefonica.com/noticias/informe-sociedad-digital-espana-2019/) un
93,6% dels joves usa internet de manera freqüent, un 99,1% ho fa almenys una vegada al mes,
una xifra que ha pujat en els últims anys fins a arribar al total de la població de menys de 35
anys. Del total de la població compresa entre els 16 i els 74 anys, un 90,7% havien usat
internet en els últims mesos.
En l'estudi d’AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació) Ús d'Internet
en Mobilitat de 2019 es destaca que els espanyols passen més de quatre hores al dia
connectats a Internet per motius personals, a més del temps connectat per motius laborals.
Pel que fa als comunicadors, també es detecta un canvi de tendència, amb prescriptors natius
rellevants amb una gran massa de seguidors. Respecte al contingut, el vídeo té una clara
hegemonia, i el mòbil s'imposa en l'espai de consum, propiciant nous formats com a vídeo
quadrat i vertical, ús de subtítols, duració curta… En 2017, el mòbil va superar per primera
vegada a l'ordinador com a plataforma preferida per a l'accés a la informació en internet, i la
tendència continua creixent.
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12.2.

MAPA DE PÚBLICS / STAKEHOLDERS

Per a la comunicació eficaç del projecte és vital reflexionar sobre els grups d’interès o
stakeholders als quals ens dirigirem, i adequar la nostra estratègia i missatges amb la finalitat
d'aconseguir aquests públics i poder comunicar-nos amb ells. En primer lloc, es proposa
reflexionar i detectar quins són aquests stakeholders, que estaran formats pel públic al qual
ens volem dirigir, però també a una altra mena d'agents que siguen de rellevància en la
consecució dels objectius del projecte de Riberana, com puguen ser les administracions
públiques o universitats. En segon lloc, caldrà traçar una estratègia comunicativa relacionada
amb aquests grups d’interès, en la qual organitzarem els nostres recursos.
D'igual manera que es proposava el càlcul d'un coeficient de rellevància entre els elements a
digitalitzar i incloure dins del flux de producció, es recomana establir un coeficient la
comunicació necessària i rellevància per a poder aconseguir nostres stakeholders. Es
recomana desenvolupar cada mapa de públics amb els grups resultants.
Es considera diversos àmbits a aconseguir, des de l'administració, la gestió cultural,
responsables d'educació i investigació, com les universitats, el món de l'associacionisme… i
s'ha d'analitzar la seua capacitat per a influir en l'opinió pública, la capacitat per a difondre
els nostres missatges, i en quina mesura el seu suport al projecte contribuirà en l'estratègia
comunicativa d'aquest. A continuació, s'estableix una taula valorativa, a tall d'exemple, per al
càlcul d'aquest coeficient. S'estableix un valor estimat a cada variable, entre 0 i 5, i es calcula
la rellevància fent la mitjana i dividint el resultat entre la màxima puntuació.
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Relació de repertori de públics / variables de rellevància

Dimensió
estratègica

Influència en
Interès
opinió
Difusió
econòmic
pública

Coeficient
de
comunicació
necessària Cn

Associacions
culturals

3

3

2

2

5

Ajuntaments

3

4

3

4

7

Generalitat
Valenciana

4

3

4

4

7,5

Diputació de
València

2

1

1

3

3,5

Societat en
general

1

4

4

1

5

Universitats

0

4

2

2

4

Ministeri de
Cultura

1

3

4

1

4,5

Col·lectius
veïnals

1

2

3

0

3

Taula 5. Mapa de públics, variables i coeficient de comunicació necessària
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12.3.

DAFO

Un exercici de gran utilitat per a conèixer com enfocar i fer créixer un projecte que s'inicia és la creació
d'una taula DAFO, on hem de reflexionar i plasmar quins són els seus punts forts i febleses, les
amenaces exteriors i quines oportunitats ens brinda el mercat i audiències per a fer créixer el nostre
projecte, una vegada ja som conscient de la raó de ser del nostre projecte, Riberana, els seus mitjans,
els seus objectius i la manera d'aconseguir-los.
Aquest esquema de situació del projecte DAFO ha de ser revisat amb periodicitat. Haurà de prendre's
com un dels punts de partida per a traçar l'estratègia comunicativa del projecte.

DEBILITATS
Novetat. No
experiències
similars

FORTALESES

AMENACES

Contingut natiu per Competència més
a mitjans digitals
experimentada
(xarxes socials,
web)

OPORTUNITATS.
Interès social i dels
dirigents de la institució

Àmbit geogràfic
limitat

Sector en auge

Context canviant

Avantatges interactius
comunicació online

Perfil professional
específic en
digitalització

Suport projecte
europeu

Falta
d'infraestructura
recursos humans i
tècnics

Escalabilitat / contacte
amb experiències en
altres països

Taula 6. DAFO de Riberana
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12.4.

PLA DE MITJANS

Per a poder arribar als nostres públics objectius és necessari trobar aquells canals en els quals estiguen
presents, per tant, aprofitarem les xarxes socials més utilitzades per a fer arribar els nostres missatges
i buscar establir una relació a llarg termini amb els nostres públics. Aprofitarem altres canals ja
existents en l'organització i, quan siguen necessari, obrirem nous perfils i canals en aquelles xarxes
que se servisquen per a establir un canal eficaç en la nostra finalitat.
A més de la web, ja descrita en aquesta guia, es proposa desenvolupar un pla de mitjans socials, amb
la posada en marxa i actualització de les següents xarxes socials.
Facebook

36. Facebook de Riberana

Xarxa social molt popular, i de les primeres a generalitzar-se al nostre país. La nostra organització, en
aquest cas la Mancomunitat de la Ribera Alta, compta amb una pàgina de Facebook amb una base de
seguidors destacada i amb bastant repercussió. S'ha detectat que gran part dels nostres stakeholders
compten amb pàgines o perfils actius en aquesta xarxa, per tant, ens ajudarà a establir xarxa de
col·laboradors i compartir contingut amb ells.
Pel que respecta al perfil d'usuari, es tracta d'una xarxa social molt utilitzada en el segment de més de
35 anys, i experimentant creixement en sectors més avançats d'edat. A nivell tècnic, ens permet
incloure vídeos i fotografies en 360, per tant, podrem aprofitar gran part d'aquesta mena d'imatges
obtingudes en el procés de digitalització. També permet inserir enllaços, per a potenciar el trànsit a la
nostra web, compartir ubicació, vídeos i imatges. Buscarem un major abast fent partícips i demanant
compartir el contingut als agents implicats (museus, ajuntaments, associacions, etc.), així com de la
xarxa social general de la Mancomunitat de la Ribera Alta per a les publicacions destacades, com a
estrenes o presentacions.
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Twitter

37. Twitter de Riberana

Red de microblogging molt estesa, que permet la conversa entre usuaris i compartir publicacions i
notícies (pel que aprofitarem la xarxa per a compartir enllaços amb la finalitat d'atraure trànsit al
nostre web). Menor interacció, però propícia per a interacció i cerca de perfils amb interessos similars,
i curació de continguts. A diferència d'altres xarxes socials, es recomana publicar més d'una vegada al
dia. Permet realitzar xicotetes enquestes, compartir vídeos i l'ús d'etiquetes o etiquetes de manera
eficaç. En el cas de Riberana, es crea un perfil específic, ja que el perfil de la Mancomunitat de la Ribera
Alta en Twitter és de marcat caràcter institucional i informatiu cap al ciutadà, mentre que Riberana
buscarà una major interacció i establir relacions amb usuaris i perfils afins.
Instagram

38. Instagram de Riberana

Xarxa molt visual, perfecta per a compartir fotografies de patrimoni natural, patrimoni arqueològic,
pictòric… No permet compartir enllaços fàcilment, per la qual cosa el seu ús no anirà tant destinat a
posicionament web com a la reputació dins de la pròpia xarxa social. També usarem l'espai de stories
(publicacions en format vertical que romanen visibles durant 24 hores). Es tracta d'una app nativa de
mòbil, per la qual cosa es recomana optimitzar imatges per a vista en mòbil (format 1:1, imatges
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vistoses en color…). Compta amb un perfil d'usuari més jove que el de Facebook. Utilitzarem un to
més pròxim i desenfadat.
Youtube

39. Youtube de Riberana

Utilitzarem aquesta plataforma de vídeo de manera habitual per a publicar vídeos que vulguem
embeure en la web o compartir en visites virtuals. Resulta molt àgil i permet la publicació en alta
qualitat (4k i superior) i publicació de vídeos en 360. No es tracta només d'una plataforma de vídeo,
ja que és també una xarxa social, per la qual cosa haurem d'aprofitar i etiquetar correctament els
vídeos, establir col·leccions, targetes recomanant altres vídeos, i cuidar les descripcions, per a
aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix com a espai per a difusió.
Missatgeria: correu electrònic, WhatsApp
Utilitzarem canals ja existents (com newsletter de l'organització) per a donar a conèixer les
publicacions més destacades des del departament. De manera puntual, podrem recaptar informació
de determinats usuaris prescriptores per a compartir de manera exclusiva determinat contingut, a
través de canals de missatgeria com WhatsApp o Telegram. Es tracta d'un espai amb grans possibilitats
però que perquè funcione adequadament ha d'explicar-se amb un CRM actualitzat i detallat.
LinkedIn
Xarxa social de segment, usada en l'entorn laboral i professional. De manera puntual, aprofitarem el
perfil de l'organització (Mancomunitat de la Ribera Alta) per a promocionar algun contingut que siga
d’interès per als usuaris d'aquesta xarxa (des d'una publicació o reconeixement de prestigi relacionat
amb el projecte Riberana, a la publicació d'una convocatòria).
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12.5.

CRONOGRAMA

D'acord amb els objectius proposats, s'estableix que la web serà el “campament base” i totes
les campanyes tindran com a objectiu final les visites a la web, buscant millorar i incrementar
la base de seguidors, establint relació amb clients potencials i buscant una experiència del
client que siga positiva. Els canals socials potenciaran la comunicació bidireccional amb la
nostra comunitat.
El calendari de publicacions estarà molt lligat al calendari de producció de Riberana i la
promoció de nous objectes digitals. A més de l'activitat lligada a l'actualitat de l'organització,
es proposa una calendarització que responga a la necessitat d'oferir contingut de qualitat com
demanden els nostres públics objectius.
El cronograma del mitjà social anirà molt lligat al cronograma de producció de treballs de
digitalització D'acord amb els criteris establits en aquesta guia, i amb la finalitat de fer créixer
el repositori de patrimoni digitalitzat, es proposa traçar una previsió o road map a 6 mesos
vista dels elements a digitalitzar, tant en el seu procés de documentació, producció,
postproducció i publicació.
Es proposa utilitzar una eina online de treball en equip que permeten fer un seguiment de
cada projecte, poder veure de manera esquemàtica l'estat de cada projecte, i l'assignació de
tasques. L'eina de targetes Trello pot servir a aquest objectiu, permetent compartir targetes
entre taulers com el road map proposat, o un tauler de producció en el qual s'incloga tasques
relatives a cada digitalització, com la seua documentació, producció o postproducció.

Guia elaborada per la Mancomunitat de la Ribera Alta © 2020

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
GUIA RIBERANA 2020. Mancomunitat de la Ribera Alta

En el tauló de road map s'exposa, en aquest cas a sis mesos vista, quins seran els béns
elements patrimonials sobre els quals es treballarà o s'està treballant, per a poder planificar
els recursos dels quals disposa el departament de digitalització i l'organització de l'equip que
el conforma.

40. Cronograma - Road map 6 meses con Trello
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En paral·lel a aquest cronograma de producció, es proposa comptar amb un calendari de
publicació en xarxes socials, a fi d'aconseguir major repercussió i difusió del projecte i el
contingut creat per a Riberana. Es proposa una freqüència de publicació màxima d'una vegada
al dia, buscant les hores de major participació i interacció de públics. Per a descobrir quines
són aquestes hores de major engagement, es proposa utilitzar sistemes de test A / B, i publicar
en horaris de matí i vesprada, fer coincidir amb les pauses de menjar, i connectar amb els
temes d’actualitat i converses en la xarxa.
Es recomana comptar amb publicacions genèriques que permeten la publicació atemporal i
nodrisquen de contingut nostres timelines en xarxes socials. Són els anomenats “continguts
de nevera”, el missatge de la qual i estructura respondrà a la voluntat final de captar l'atenció
dels nostres públics potencials i atraure visites a la nostra pàgina web.
A continuació, es proposa de manera genèrica un esborrany de publicació mensual per a
mantindre nodrit de contingut les nostres xarxes socials durant un mes vista, preveient una
estrena setmanal en Riberana (pot tractar-se d'una visita virtual de gran grandària, o d'una
fotografia o vídeo inclòs en alguna visita que vulguem destacar). També ha de promoure's
contingut de tercers, de la nostra pròpia organització o presentar part del treball “entre
bastidors”. En la següent pàgina es mostra una proposta genèrica de cronograma mensual
per a la publicació en els nostres perfils i pàgines de xarxes socials.
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DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

Recordatori
element
digitalitzat:
arqueològic

"En procés":
Contingut
exemples de d’interès de
treball, inside, tercers.
etc.

Nou element
en #Riberana:
visita, vídeo,
3D, etc.

Patrimoni
natural:
recordatori

Recordatori
element
digitalitzat:
bibliogràfic

"En procés":
exemples de
treball edició

Compartir
contingut de la
mancomunitat

Nou element
en #Riberana:
visita, vídeo,
3D, etc.

Patrimoni
natural:
recordatori

Recordatori
element
digitalitzat:
arqueològic

"En procés":
exemples de
treball
fotografies

Contingut de
stakeholders

Nou element
en #Riberana:
visita, vídeo,
3D, etc.

Patrimoni
natural:
recordatori

Recordatori
element
digitalitzat:
museu

"En procés":
exemples de
treball

Contingut
d’interès de
tercers.

Nou element
en #Riberana:
visita, vídeo,
3D, etc.

Patrimoni
natural:
recordatori

Enquesta

Enigma o
joc

Taula 7. Cronograma publicacions en xarxes socials
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13. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ALTRES
ADMINISTRACIONS
És convenient formalitzar acords amb diferents entitats amb les quals es vaja a col·laborar en
la digitalització del patrimoni local, per a d'aquesta manera agilitar el treball i enfortir
relacions a llarg termini. Permet facilitar l'accés i conjuminar esforços en aquesta tasca.
D'aquesta manera, la Mancomunitat de la Ribera Alta ha signat diversos convenis amb
ajuntaments de la comarca de la Ribera Alta per a facilitar el treball de digitalització, en el que
suposa aprofitar el treball de documentació, estudi i digitalització ja existent com per a
facilitar l'accés i interacció entre totes dues parts i els tècnics encarregats del projecte.

41. Signatura del conveni per a digitalització entre la Mancomunitat de la Ribera Alta i l'ajuntament d'Alzira

Un altre dels convenis signats per part de la Mancomunitat de la Ribera Alta en matèria de
digitalització es va formalitzar amb la Universitat Politècnica de València UPV, amb la voluntat
de compartir el treball relacionat en matèria d'estudi arquitectònic i digitalització relacionat
amb diverses torres de la Ribera.
Aquest tipus d'acords estableixen un marc de col·laboració entre administracions, que es
tradueix en uns resultats de digitalització òptims, fixen les línies estratègiques a seguir i,
finalment, és la ciutadania la que es beneficia dels enteses acordats.
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Una dels avantatges d'aquesta mena d'acords és que agiliten el procés de digitalització i
faciliten la comunicació i treball d'equips mixtos entre les dues administracions que signen el
conveni. D'aquesta manera, en existir una col·laboració expressa, permet programar les
actuacions en el llarg termini i participar de projectes de major recorregut, amb major ambició
i permet treballar de manera coordinada amb municipis de gran grandària, que compten a
més amb molt de patrimoni.
En aquesta guia es comparteix una proposta de text que puga servir a altres administracions
en el moment de buscar un model a seguir en la formalització d'acords similars per a
consolidar per escrit aquest tipus de col·laboracions (Annex I).
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14. REUNIONS AMB REPRESENTANTS GOVERN AUTONÒMIC

42. Reunió del president de la Mancomunitat, Txema Peláez, amb el subdirector de Patrimoni, Antoni Bravo, i el tècnic
d'etnologia de la direcció general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana

En el desenvolupament del projecte de digitalització del patrimoni comarcal, la
Mancomunitat de la Ribera Alta ha mantingut diferents reunions amb representant de la
Generalitat Valenciana, amb la finalitat d'exposar el resultat d'aquest projecte iniciat gràcies
a la participació en el projecte Interreg Europe CD-Eta. Es tracta d'una iniciativa que no té
precedents en l’àmbit local, i per això la Mancomunitat desitja poder aportar la seua
experiència perquè altres mancomunitats i administracions locals puguen dur a terme
projectes de digitalització del seu patrimoni, amb el suport del govern valencià.
Així ho trasllada el president de la Mancomunitat, Txema Peláez, en la reunió mantinguda
amb el subdirector de Patrimoni Cultural, Antonio Bravo, de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Esport de la Generalitat Valenciana, a l'octubre de 2020. L'innovador projecte Riberana és
considerat com a inspirador per a poder obrir línies de suport a enfocades a la preservació
digital del patrimoni.
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43 Reunió Mancomunitat amb Jordi Juan, secretari d'innovació i transformació digital

Riberana també va traslladar la seua experiència al Secretari Autonòmic d'Innovació i
Transformació Digital, Jordi Juan, en una reunió celebrada al febrer de 2020. Aquest òrgan,
dependent de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, és
responsable en matèria d'innovació tecnològica i promoció de projectes d'innovació des dels
municipis. L'experiència de Riberana va ser considerada de gran interès per a ser aprofitada
per altres entitats locals.
El projecte de Riberana cerca impulsar la difusió del patrimoni digital i el posicionament dels
municipis com a reclam i motor d'oportunitats en l'entorn digital gràcies a aquest repositori.
Durant el confinament i les restriccions derivades de la covid -19 ha demostrat les possibilitats
de comptar amb eines com les visites virtuals o els elements interactius per a la difusió de la
cultura amb finalitats tan diversos com l'educació, la investigació, el turisme o l'oci.
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ANNEXO I. Model conveni de col·laboració
Conveni marc de col·laboració entre (PART A) i la Mancomunitat de la Ribera Alta per a la
digitalització de patrimoni
(lloc i data)
REUNITS
D'una banda, el (nom del representant de la Mancomunitat de la Ribera Alta, institució que
representa) con CIF (___), amb domicili en (___), LA MANCOMUNITAT, assistit pel secretari
d'aquesta, (___).
I, d'altra banda, el senyor (nom del representant de (PART A, institució que representa) amb
CIF (___), amb domicili en (___), INSTITUCIÓ, assistit pel secretari d'aquesta, (___).
Tots es reconeixen la capacitat legal suficient per a subscriure el present document,
MANIFESTEN
1. La Mancomunitat de la Ribera Alta participa al costat d'altres regions europees
del programa de digitalització CD-Eta. Dins d'aquest marc, la Mancomunitat
inicia un projecte de digitalització del patrimoni cultural i natural de la comarca
de la Ribera que garanteix la conservació, difusió i estudi del patrimoni dels
seus municipis.
2. La digitalització de patrimoni és un procés que garanteix, no sols la pervivència
d'aquest, sinó el seu lliure accés, i permet l'enriquiment de bases de dades que
es posaran a l'abast d'estudiosos, públic en general i administracions que
requerisquen de la seua difusió.
3. El projecte està en fase d'incorporació de nous elements en el portal web
Riberana. Per a fer-ho possible, des de la Mancomunitat es procedirà a la
captació i tractament de dades que tindran com a resultat diferents objectes
multimèdia.
Per tot això, les parts acorden subscriure el present acord marc segons les següents,
CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte
L'objecte de l'acord marc és establir unes línies bàsiques de col·laboració per a la digitalització
de patrimoni local municipi, en el marc del projecte global de digitalització del patrimoni de
la Ribera RIBERANA.
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A aquest efecte, aquesta col·laboració implica la cessió de contingut, tant vídeos, fotografies,
o uns altres que es consideren oportunes, així com facilitar l'accés, en el cas de (PART A), a
aquells elements patrimonials que tinguen un accés restringit, així com qualsevol altra mesura
que es considere adequada i oportuna per a la consecució de la fi esmentada.
SEGONA. Compromisos
La Mancomunitat de la Ribera Alta i l’Ajuntament del municipi acorden els següents
compromisos:
Per part de la Mancomunitat de la Ribera Alta:
Posar els mitjans per a la digitalització (enregistrament, filmació, etc.) i registre dels diversos
elements.
Permetre a l'Ajuntament la utilització del document o producte resultant de la digitalització
per a la seua difusió.
Per part de (PART A)
• Autoritzar i facilitar l'accés als paratges, instal·lacions municipals i aquelles zones per
a la captació o enregistrament d'imatges, so, etc. en relació a l'element patrimonial a
digitalitzar.
• Assessorament per a l'elaboració del contingut.
• Autorització a la Mancomunitat per a l'ús i incorporació dels materials publicats o
elaborats per l'Ajuntament en relació al patrimoni ambiental o cultural.
TERCERA. Convenis de col·laboració
El present acord estableix el marc general i la metodologia per al desenvolupament de la
col·laboració entre les administracions signants, en virtut de les seues competències tal i
segons estableix l'article 8 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic.
Sent interès de totes dues parts, la conducta a la digitalització de diversos béns o paratges del
municipi, el present acord marc, regirà com a criteris i intencions generals, les quals podran
ser concretades en un conveni posterior de desenvolupament del present acord marc, en el
seu cas.
QUARTA. Vigència de l'acord
El present conveni tindrà una duració de quatre anys des de la data de la seua signatura i
podrà ser prorrogat fins a un màxim de quatre anys més per acord unànime de les parts
adoptat abans de la seua finalització.
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CINQUENA. Causes de resolució i seguiment del conveni
El present conveni podrà resoldre's per mutu acord entre les parts signants o per decisió
unilateral quan existisquen causes justificades, prèvia denúncia en forma fefaent amb un
termini d'un mes.
L'incompliment de les obligacions i compromisos adquirits per les parts signants d'aquest
conveni serà causa de la seua resolució. Per al seguiment, vigilància i control de l'execució del
conveni es crearà una comissió mixta paritària per a la resolució dels problemes
d'interpretació i compliment del conveni que puguen plantejar-se.
SEXTA. De la jurisdicció
La resolució de les controvèrsies que puguen sorgir entre les parts estarà sotmesa a la
jurisdicció contenciosa administrativa.
SETENA. Legislació aplicable
Per a tot el no previst en aquest conveni serà aplicable la normativa general reguladora dels
convenis establida en el Capítol VI del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic
Per deixar-ne constància als efectes oportuns, en prova de conformitat, les parts signen el
present document per duplicat.
(Signatures i data)
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ANNEX II. ALGUNES PUBLICACIONS EN PREMSA
DEPARTAMENT DIGITALITZACIÓ DE LA MANCOMUNITAT

SOBRE

44. Levante EMV 07.05.2020
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45. Levante EMV 12.07.2020
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46. Web d’Àpunt 28.01.2020
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47. Tot Alzira 13.02.2020

Guia elaborada per la Mancomunitat de la Ribera Alta © 2020

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
GUIA RIBERANA 2020. Mancomunitat de la Ribera Alta

48. Las Provincias. 15.02.2020
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49. Web d’Àpunt 01.02.2020
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50. Las Provincias 29.01.2020
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51. El Sis Doble. 05.04.2020
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52. El Sis Doble. 22.10.2020
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53. Las Provincias. 22.10.2020

Guia elaborada per la Mancomunitat de la Ribera Alta © 2020

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
GUIA RIBERANA 2020. Mancomunitat de la Ribera Alta

54. Ribera Express. 22.10.2020
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CONTACTE
www.riberana.es
Twitter: RiberanaXuquer
Facebook: facebook.com/riberanaxuquer
Instagram: instagram.com/riberana_xuquer/
Carrer del Taronger, 116, Alzira. 46600 (València)
 Telèfon: +34 96 241 41 42
 E-mail: info@manra.org, vrey@manra.org
Víctor Rey Calatayud (Director Departament de Digitalització de Patrimoni)
Mancomunitat de la Ribera Alta
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