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Introducció 

• Aquest treball consisteix en la creació i aplicació de 
punts geolocalitzats (POIs) dels llocs més 
emblemàtics del Vilassar mariner de fa un segle.  



Estructura del treball 

• La Realitat augmentada 
– Tipus de RA 

• Geolocalització 
– Què és? 

– Camps d’aplicació 

– Usos 

• Programari 

• POIs del treball 

• Conclusió 

 



Realitat Augmentada 

• Tecnologia que serveix per unir elements virtuals als 
físics ja existents per a obtenir una realitat mixta. 

 

 

 

 

 

Codis QR, RA per marcadors i markerless, visió augmentada 

 



Codis QR 

• Un codi QR (Quick Response) és un símbol que 
conté informació encriptada i fa d’enllaç web 
al món físic. 

 



Realitat Augmentada per marcadors 

 



Programes 

• Aumentaty 

 

 

 

• 123D Catch 



Realitat augmentada markerless 

• Activadors físics que no són marcadors: 

– Reconeixement de formes 

– Reconeixement de la posició 



Reconeixement de formes 

 



Reconeixement de la posició 

• GPS com a referència 
entre el món real i 
virtual. 

• Amb aquesta informació 
es presenten els 
elements addicionals. 

• Connexió constant a la 
xarxa. 



Visió augmentada 

• Amb aquestes ulleres es pot veure informació 
digital a temps real a través del vidre. 



Geolocalització 

• Té com a eina principal el GPS. 

• Permet treballar amb la geografia, afegint 
elements virtuals. 

 

• POI 

• Geoetiquetat 



Usos i camps d’aplicació 

 

 

• Educació 

• Història 

• Turisme 



Programari 

• Hoppala 

– Layar 

– Junaio 

– Wikitude 

 

• Eduloc 

 

• Woices 



POIs del treball 

• Llocs més emblemàtics o útils de l’estil de vida 
del Vilassar de principis de segle XX 



El vell art de l’almadrava 



 





Casino de pilots 



Entre d’altres... 

• Ca l’Espinaler 

• Caserna de ferrocarril 

• Drassanes 

• Torre d’en Nadal 

 ... 

 

http://romeroluis46.wix.com/geolocalitzaciovdm 

 

http://romeroluis46.wix.com/geolocalitzacióvdm
http://romeroluis46.wix.com/geolocalitzacióvdm




Conclusions 

• Accessibilitat de la informació. 

 

• Tecnologia  molt “perduda”, i en 
desenvolupament. 

 

• Ignorància d’aquesta tecnologia, que hauria 
de ser forçada a ser utilitzada. 

 



Moltes gràcies per la vostra atenció 

 


