


La visualització de dades és la disciplina que utilitza gràfics 
per facilitar la comprensió de dades 

Què és la visualització de dades?



Cotització a la borsa d’Apple APPL





Al 2012 el preu de les accions d’Apple 
era 12 vegades menys que ara



Quan visualitzem el més important és veure tendències i 
patrons, no els números

Què és la visualització de dades?



Visualització de dades a 
l’administració pública



¿Qué es la visualización?

➡  La visualització ajuda a contextualitzar i a entendre millor 
conjunts de dades complexes 

➡  Ajuda a prendre decisions (ús intern - governança) 

➡  Transparència no vol dir que les dades siguin públiques 

‣ L’administració ha d’explicar de manera entenedora les 
polítiques i decisions que s’apliquen, i mostrar-ne els 
resultats 

➡ Cal entendre bé quan cal explicar una història, i quan volem 
permetre explorar les dades per contestar preguntes

Visualització de dades a l’administració pública



¿Qué es la visualización?

Pla d’Acció Municipal de Santa Coloma

Visualització de dades a l’administració pública

https://infogovern.gramenet.cat/infogovern/
https://infogovern.gramenet.cat/infogovern/


¿Qué es la visualización?

En l'àmbit d'una administració que avança cap a la 
digitalització, és vital augmentar les competències per 
treballar amb dades i fer-les servir

Visualització de dades a l’administració pública



¿Qué es la visualización?

Dins d’aquestes competències, la visualització és crucial. Si fallem 
en l’últim tram, el de la comunicació, la feina feta amb les dades 
no “servirà de res”. 

Arribaran molt abans unes males dades ben visualitzades que 
unes bones dades mal comunicades 

La Sexta: “Pablo Casado presume del incremento en gasto social del Gobierno de Rajoy con un gráfico manipulado”

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/elecciones-generales-2016/pablo-casado-presume-incremento-gasto-social-gobierno-rajoy-grafico-manipulado_201606215768f05a6584a88907b14a7f.html


¿Qué es la visualización?

La Sexta: “Pablo Casado presume del incremento en gasto social del Gobierno de Rajoy con un gráfico manipulado”

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/elecciones-generales-2016/pablo-casado-presume-incremento-gasto-social-gobierno-rajoy-grafico-manipulado_201606215768f05a6584a88907b14a7f.html


¿Qué es la visualización?

La visualització de dades s’ha de fer en equip. Requereix 
coneixements en: 

➡  Anàlisi de dades 
➡  Disseny 
➡  Experiència d’usuari 
➡  Coneixements tècnics (programació, eines de visualització)



Metodologia



Estratègia

Dades Disseny

Metodologia



‣ Preguntes a contestar 

‣ Indicadors i segments 

‣ Audiència (perfil, dispositiu,…) 

‣ Objectiu (explorar, analitzar, comunicar)

Estratègia

Metodologia - Estratègia



Metodologia - Dades

Dades

‣ Obtenir 

‣ Preparar: Cal que les dades estiguin en formats adients per al seu 

consum 

‣ Processar



Metodologia - Disseny

Disseny

‣ Esbossar 

‣ Prototipar 

‣ Finalitzar



Metodologia - Esbossar

Univers de possibles soluions 
al nostre problema



Metodologia - Esbossar

Univers de possibles 
solucions que permet 

la nostra eina

Univers de possibles soluions 
al nostre problema



Metodologia - Esbossar

Univers de possibles 
solucions que sabem 
implementar amb la 

nostra eina

Univers de possibles soluions 
al nostre problema

Univers de possibles 
aolucions que permet 

la nostra eina



¿Qué es la visualización?

Eines com PowerBI i similars són molt útils a nivell intern.  

Cal dedicar recursos per implantar l'ús de les tecnologies web 
per a fer visualitzacions que aprofitin millor el mitjà digital

Metodologia

Departament de Territori: Usos residencials del sòl

https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/06_estadistica/visualitzacio-dades/planejament-urbanistic/usos-residencials-sol/


Requisits per les bones visualitzacions 
a l’administració pública



➡  Seguir una linia de disseny continuista i “corporativa” 

‣ Els usuaris haurien de poder identificar visualitzacions de la Generalitat 

‣ Seguir les regles del disseny de gràfics (evitar utilitzar massa colors)

Dept de Salut - Infografies de la Central de Resultats

Departament d’Economia i Hisenda: Pressupostos interactius

Requisits

https://observatorisalut.gencat.cat/ca/central_de_resultats/infografies_cdr/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWEyZThhNjAtZmQ2Yy00ZTU4LThmZGUtYjBjOWZmZTE1MjQ5IiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9


¿Qué es la visualización?

➡  Cal aprofitar les capacitats dels mitjans digitals 

‣ El PDF és un format obsolet (la població no llegeix llargs informes)

Requisits



¿Qué es la visualización?

➡  Responsives 

‣ S’han de poder adaptar a tota mena de dispositius

Santa Coloma - Pla d’Acció Municipal

Requisits

https://infogovern.gramenet.cat/infogovern/


¿Qué es la visualización?

➡  Accessibles 

‣ Cal cuidar la utilizació dels colors (no utilitzar-ne massa) 

‣ Facilitar que els gràfics segueixin estàndars i facilitin als “screen readers” 
llegir els gràfics

Departament d’Economia i Hisenda: Pressupostos interactius

Requisits

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWEyZThhNjAtZmQ2Yy00ZTU4LThmZGUtYjBjOWZmZTE1MjQ5IiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9


¿Qué es la visualización?

De cara a la ciutadania (visualitzacions explicatives): 

➡  Utilitzar nomenclatura fàcil d’entendre pel ciutadà 

➡  Acompanyar els gràfics amb textos que expliquin allò que no conegui 
tothom

Departament d’Economia i Hisenda: Pressupostos interactius

Què és un capítol?

Què és un subsector?

Requisits

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWEyZThhNjAtZmQ2Yy00ZTU4LThmZGUtYjBjOWZmZTE1MjQ5IiwidCI6IjNiOTQyN2RjLWQzMGUtNDNiYy04YzA2LWZmNzI1MzY3NmZlYyIsImMiOjh9


¿Qué es la visualización?

New York Times - See Everything the White House Wanted, and Everything It Got

https://www.nytimes.com/interactive/2022/10/20/upshot/biden-budget-before-after-animation.html?unlocked_article_code=GS1BvVhxZe9szakEWQA6cC4fqxesx-k_B69V9cIzUnag-VlfzFdvL-btz_NpSKZ508NbwyulG3-3hqRfj7K8TGk39pEEXGQes1snTrGQR9wkSx3WmcSSYJE7Fc8AOzBsR10pm6Cn3ITQeDPEh0VJNP9TtuTNiqOjF6TblU0q7v--oMlqQhXmYyfxxjyjrhA8no8Id2AwllktTambtSnK4rXYjlPgXgHX2fBn0zMRCisS0MVlmHa02ubq1ZvSUMQeQwRJGPTZU6sP0Pb8GWxH4bUzs0NbVSMENcdsLNqqWdy1mjebwrsPcf9q84vX0ygtgYEGzXs-OhvUFtcWS5_IfpIkphz39GZ-fzEj712wPEeLTAjcynboSEuJ7eE&amp;smid=share-url


¿Qué es la visualización?

➡  La visualització de dades permet entedre millor les dades i prendre 
millors decisions 

➡  Cal dedicar esforços i recursos per millorar: 

‣ Com es comuniquen les dades a la ciutadania 

‣ Com veuen i exploren les dades les persones que prenen 
decisions 

➡ Eines actuals com PowerBI faciliten l’anàlisi visual però: 

‣ No són adequades per fer arribar missatges als ciutadans 

‣ Cal tenir coneixements de visualització per fer-les servir 
adequadament 

‣ De cara al ciutadà i als que prenen decisions, cal explotar les 
capacitats del desenvolupament web

Resum



Víctor Pascual

https://www.linkedin.com/in/vpascual

@vpascual

victor@onetandem.com

https://www.linkedin.com/in/vpascual
mailto:victor@onetandem.com


Moltes gràcies!


