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És una web? És una aplicació? És una guia?
No! És smartvila!
Una web, una app, una guia, una agenda… smartvila és totes aquestes coses i, per damunt de tot, és una
eina creada amb la voluntat que els ajuntaments i les entitats es comuniquin amb la seva ciutadania d’una
manera directa, senzilla i entenedora.
smartvila neix amb la voluntat de centralitzar tota la informació i la comunicació dels consistoris amb els
seus ciutadans mitjançant una innovadora aplicació d’ús intuïtiu i simple que permet ﬁltrar el contingut en
funció de les preferències de l’usuari.
A més, amb smartvila el ciutadà no només pot accedir a la guia més completa del seu municipi, també pot
visualitzar altres viles sense canviar d’aplicació.

Característiques de l’aplicació
Cada mòdul d’smartvila proporciona una solució efectiva a les diferents debilitats o problemes detectats en
la forma en que avui dia es comuniquen o s’ofereixen les dades al ciutadà.
Per això, els quatre mòduls inicials són: Agenda, Avisos, Telèfons i Comerços; donant l’opció als ajuntaments d’activar-los o desactivar-los segons les seves preferències.
AGENDA: El mòdul Agenda permet afegir, editar i eliminar esdeveniments des de l’ajuntament o des de les
diferents entitats autoritzades del poble, per tal de crear un dietari online que reculli tots els actes de la vila.
A més, els ﬁltres, permeten a l’usuari buscar de manera ràpida els actes per temàtica i proximitat.
AVISOS: Avisos és un mòdul que permet enviar notiﬁcacions a la ciutadania, permetent a l’usuari conﬁgurar
les notiﬁcacions que vol rebre.
La ﬁnalitat d’aquesta eina és la creació de canals unidireccionals amb el públic objectiu que està interessat
en rebre informació sobre la seva vila.
Totes les entitats que autoritzi cadascun dels ajuntaments podran gaudir del seu propi canal de notiﬁcacions.
COMERÇOS: Aquest mòdul facilita la principal informació dels comerços de la població de manera clara i
entenedora, segmentada per categories.
TELÈFONS: És el mòdul que permet tenir tots els telèfons dels equipaments públics a disposició de l’usuari.
També incorpora una llista amb l’horari, la situació, la pàgina web i el correu electrònic de cadascun dels
equipaments.
*Voluntat de creixement
smartvila és una eina oberta que surt al mercat amb quatre mòduls inicials i amb una clara voluntat de
creixement que ajudi a fomentar la millora de la comunicació entre la ciutadania i l’administració.
Per aquest motiu, l’equip de desenvolupament, ja contempla nous mòduls per a futures actualitzacions.

Com funciona smartvila
Una de les virtuts d’smartvila és l’agilitat en la gestió i en la creació de contingut per l’aplicació. Si
aquesta és intuïtiva i fàcil de fer anar per l’usuari, no ho és menys per l’administrador. Amb un màxim de 3
clics és possible crear qualsevol contingut. D’aquesta manera, s’optimitza el temps de gestió de l’eina.
Un dels punts més destacats d’smartvila és la potència en la difusió del contingut: en el precís moment que
es crea o es modiﬁca un element, aquest ja està disponible al dispositiu mòbil de l’usuari.
L’administració d’smartvila, a més, no recau únicament en l’ajuntament, sinó que obra les portes comunicatives a les diferents entitats locals per tal que aquestes puguin publicar també a l’agenda les seves pròpies
notiﬁcacions i esdeveniments.

Característiques tècniques i de disseny
smartvila neix amb la idea base de que disseny i informàtica no són en absolut dos conceptes aïllats. Per
aquest motiu, els integra amb la voluntat d’oferir una experiència minimalista que sintetitzi els principis d’un
bon disseny centrat en l’ús i en l’experiència de l’usuari.
En aquest sentit, “Material Design” és un concepte creat per l’empresa Google que dóna resposta a aquesta
voluntat, ja que va néixer com una forma de llenguatge visual que integra per igual graﬁsme, ciència i
tecnologia.
Ha estat a partir d’aquesta idea com s’han anat desenvolupant totes les eines de les que disposa smartvila,
amb el propòsit de simpliﬁcar els esforços i per tal de permetre alhora l’afavoriment de la corba d’aprenentatge de la plataforma, tant pels seus usuaris com pels seus administradors.
Per poder oferir una cobertura inicial al major nombre de dispositius s’ha desenvolupat l’eina administrativa
en HTML5. Aquest fet permet que es pugui tenir accés a la plataforma de gestió des de qualsevol navegador web. L’aplicació smartvila serà oferida als usuaris a través de les plataformes de distribució App Store i
Google Play, obtenint d’aquesta manera una quota de mercat d’aproximadament un 94%.

Difusió al territori
Sovint veiem com les poblacions creen les seves pròpies apps, formant compartiments estancs i obligant
l’usuari que vol estar al corrent de tot el que passa al seu voltant a tenir instal·lades al seu dispositiu mòbil
més aplicacions de les que serien necessàries.
Per això, més enllà d’un disseny fresc i d’uns mòduls ben estructurats, el que fa diferent smartvila a tot el
conjunt d’aplicacions existents és la voluntat de formar una xarxa de municipis i que l’usuari tingui l’opció de
visualitzar el que passa tant a la seva localitat com al seu entorn.
Amb smartvila, a més, l’usuari podrà difondre la informació que trobi d’interès als seus perﬁls de xarxes
socials o aplicacions de missatgeria mòbil, a través d’una experiència social intuïtiva i senzilla. D’aquesta
manera, els continguts esdevindran més virals i arribaran a més persones, provocant una expansió de la
informació i un efecte crida per a nous usuaris de l’aplicació.

On aconseguir l’aplicació
smartvila és una aplicació gratuïta per a dispositius amb sistema operatiu Android i iOS que es pot
descarregar, respectivament, a:

Qui hi ha darrere smartvila
smartvila és una eina creada per Fractal, un equip d’especialistes en les àrees de la informàtica i del disseny.
En aquest cas, en ser ciutadans que viuen dia a dia amb la complexitat de quadrar la informació que prové
de les agendes culturals, webs, aplicacions, pregons, guies telefòniques, esdeveniments a les xarxes
socials, etc., van decidir agrupar-se per a crear una solució òptima que fes més entenedor, útil i senzill el
consum d’una informació tan habitual. I aquí va néixer l’aplicació smartvila.

www.fractal.cat
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