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Nou site Donarsang.cat

• Banc de Sang i Teixits vol incrementar les donacions de sang i medul·la òssia.

• Amb aquest objectiu, proposa reorganitzar els continguts del site Donarsang per:

• Destacar certs continguts (p.e. On donar).

• Afegir nous continguts (p.e. blog i donació plasma).

• Afegir noves funcionalitats (p.e. reserva d’hora).

• Presenta com a model inspirador el site del banc de sang australià.

Aquest document fa una anàlisi del site australià i l’actual site Donarsang i proposa un nou 
arbre de navegació.

Objectius
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Nou site Donarsang.cat

• Persones que volen donar sang (nous donants o donants recurrents).

• Persones que volen organitzar una campanya:

• Entitats que col·laboren amb la donació.

• Empreses que volen organitzar una campanya.

• Escoles que volen organitzar una campanya Aprèn, Participa i Dóna.

• Mitjans i persones que volen informació.

Públics
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Anàlisi web Donarsang
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Anàlisi Donarsang.cat

• Disseny no responsiu, no existeix versió mòbil.

• La home aglutina massa continguts:

• Hi ha molts menús i destacats.

• No hi ha jerarquia dels continguts: al menú principal no 
destaca el contingut On puc donar-ne i, per compensar-
ho, es posen molts destacats cap a aquesta secció.

• Hi ha moltes seccions i cadascuna d’elles amb molt 
poc contingut.

• Es comprova que en tot el site hi ha molts enllaços interns 
i que no estan del tot organitzats.

• Aquest disseny dificulta la navegació: és difícil orientar-se 
per a l’usuari.

• És positiva la bona visibilitat de dos elements clau:

• Cilindres de reserves. 

• Formulari de subscripció a la newsletter.

Disseny UX/UI
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Anàlisi Donarsang.cat

Tipus de contingut

• Informatiu:

• Dades pràctiques sobre 
recollida de sang: calendaris, 
centres fixos i esdeveniments.

• Cilindres de reserves de sang.

• FAQs sobre la sang i la 
donació de sang i medul·la 
òssia. 

• Notícies i documentació sobre 
campanyes i estudis.

• Persuasiu (Slides, Sabies que i 
Per què donar-ne).

• Funcionalitats (formularis, 
cercadors...)

Continguts
Continguts destacats

• Per ubicació:

• A la home: Slides contingut persuasiu, Cilindre reserves, 
Calendaris i cercadors recollides, Subscripció a news.

• Al menú principal:

Cor site

Altres 
seccions

• Per enllaços interns: Formulari contacte, Calendaris i 
cercadors de recollides i FAQ sobre la sang
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Anàlisi Donarsang.cat

Punts forts

• Els texts tenen una 
mida correcta i una 
redacció
adequada al 
context online.

• Destaquen a la 
home continguts 
persuasius 
(cilindres reserves i 
slides) i pràctics 
(calendaris i 
cercadors)

• Notícies 
actualitzades.

Continguts
Punts de millora

• Al menú principal, el cor del website (On puc donar-ne) queda 
amagat davant seccions secundàries (Escoles). 

• La secció de Notícies tampoc no es veu, no està al menú 
principal.

• Hi ha dispersió de continguts: 3 zones de FAQs, 2 zones de 
donants, 2 zones sobre grups de sang.

• Les FAQs barregen informació de donació de sang i medul·la.

• La informació sobre REDMO no és pròpia, enllaça a altres 
institucions i no connecta amb les FAQs sobre donació de 
medul·la.

• És necessari descarregar massa documents (p.e. la revista 
Donar, que no està actualitzada), en comptes de visualitzar els 
continguts directament.

• No hi ha testimonis, ni tan sols un enllaç a Moltesgracies.net
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Anàlisi Donarsang.cat

Funcionalitats destacades

• Formularis: 

• Contacte 

• Consultes mèdiques

• Actualització de dades

• Subscripció a newsletter

• Cercadors:

• Del site

• De centres de recollida

• Elecció idiomes

• Widget XXSS

• Repositori de documents

Funcionalitats
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Anàlisi Donarsang.cat

Punts forts

• Els formularis són senzills 
i fàcils d’utilitzar.

• També el cercador de 
centres és molt clar.

• La subscripció a la 
newsletter és molt visible.

• Es dóna possibilitat 
d’ampliar les FAQs amb un 
formulari de consultes 
mèdiques.

Funcionalitats
Punts de millora

• Hi ha el mateix formulari de contacte per diferents 
usos i no està destacat en cap cas.

• La cerca de centres fixos no funciona 
correctament (p.e. la cerca per codi postal no 
dóna resultats acurats) i requereix massa precisió 
al posar el nom de la població. Els maratons 
surten al final i haurien de sortir destacats.

• El formulari d’actualitzar dades no està a l’Àrea 
de Donants.

• El cercador dóna resultats poc rellevants.

• El repositori no té ordenats els documents ni per 
contingut ni per públic objectiu.

• Les dades de contacte i el widget de XXSS són 
poc visibles.
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Anàlisi Donarsang.cat

Punts forts

• Site optimizat quant a eines 
de posicionament (títols, 
metadescriptions, robots.txt i 
sitemap, plana d’error, imatges 
etiquetades...)

• Les keywords són adequades 
al contingut.

• La mida de la web (5,88 kb) és 
correcte.

Posicionament Punts de millora

• Generar versions d’idiomes per carpetes.

• Millorar la densitat d’ús de les keywords i posar-
les a les metadescriptions.

• Fer servir protocol https.

• Unificar www.donarsant.gencat.cat i 
donarsang.gencat.cat. Per a Google és com si 
fossin dos dominis diferents.

• Implementar versió mòbil perquè no tenir-ne 
penalitza el posicionament. També hi ha certs 
continguts de Flash.

• Etiquetar totes les imatges i documents (nom 
d’arxiu, incloure meta title i atribut “Alt”)

• Optimització del temps de carrega de la web 
(reduir mida i pes de les imatges).

Dades extretes de SEO sitecheckup i GTmetrix (14/02/17)
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Anàlisi Donarsang.cat
Arbre de navegació actual
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Anàlisi Donarsang.cat

• 208.107 sessions en 6 mesos

• 148.837 usuaris en 6 mesos

• Pàgines/sessió 3,79 (bastant alt)

• Duració mitjana de la sessió: 1:48 min (bastant alt)

• Percentatge de rebot 39,67% (baix, encara pot 
baixar més)

• Percentatge de noves sessions 70,13% (alt)

• 44,70% de rebot (més alt)

• 3,49 pàgines/sessió

• 1:30 minuts de duració

• Percentatge de visitants recurrents 29,4% (baix)

• 27,82% de rebot (més baix)

• 4,50 pàgines/sessió

• 2:29 minuts de duració

• Usuaris actius al dia de mitjana: 606 usuaris
actius/dia

Analítica*: Audiència

*Anàlisi últims 6 mesos: 12 agost – 12 febrer
Dades demogràfiques no activades

La durada mitjana de la sessió és força alta 
(1:48 minuts) i el percentatge de rebot és 
moderat, tot i que podria baixar. 

Més d’un 70% són nous usuaris.
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Anàlisi Donarsang.cat

• País:

• Espanya 78,22% (162.774 sessions)

• Mèxic 3,92% (8.157 sessions)

• Estats Units 2,66% (5.533 sessions)

• Idioma:

• Castellà 62,65% 

• Català 11,68%

• Anglès 7,87% (poca rellevància)

• Ciutat: 

• Barcelona 36,35%

• Madrid 8,97%

• Girona 3,30%

• Tarragona 2,75%

• Lleida 1,79%

Analítica: Audiència
La majoria de visites prové de Barcelona. 

És més gran el nombre de visites des de Madrid 
que des de la resta de capitals catalanes.
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Anàlisi Donarsang.cat

• Sistema operatiu: 

• Android 39,86% 
(82.958 sessions)

• Windows 36,63% 
(76.232 sessions)

• iOs 17,23% 
(35.855 sessions)

• Categoria de dispositiu:

• Mòbil 52,88% 
(110.039 sessions) 

• Desktop 41,80% 
(86.989 sessions)

• Tablet 5,32% 
(11.079 sessions) 

Analítica: Audiència
La majoria de visites prové de dispositius mòbils (58%)

NO hi ha una versió mòbil de la web
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Anàlisi Donarsang.cat

• Canals principals: 

• Cerca orgànica 54,3% (té el percentatge 
de rebot més alt en comparació als 
canals principals: 47,25%) 

• Directe 28,6% 

• Referències 14,1%

• Social 3% (bon rebot: 31,53%)

• Xarxes socials: 

• Facebook: 65,90% (4.059 sessions)

• Twitter: 32,44% (1.998 sessions)

• Instagram: 1,01% (62 sessions)

Analítica: Adquisició La majoria de tràfic prové de la cerca 
orgànica però aquest canal té el major 
percentatge de rebot (47,25%). 

Social té el rebot més baix i destaca 
Facebook com a font de tràfic (més de 
20.000 seguidors). 
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Anàlisi Donarsang.cat

• Càrrega de la pàgina:

• Temps mitjà: 2,55 segons 

• Pàgina menys temps: 0,33 s.

• Navegador:

• Chrome 2,47 segons

• Safari 2,66 segons

• Internet Explorer 2,78 segons

• Firefox 2,95 segons 

• Durada de les sessions:

• 0-10 segons: 120.361 sessions

• 11-30 segons: 17.631

• 31-60 segons: 15.440

• 61-180 segons: 26.827

• 181-400 segons: 18.009

Analítica: Comportament

La majoria de 
sessions són de 
menys de 10 segons.

Tanmateix, hi ha 
moltes sessions de 
més d’un minut. 
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Anàlisi Donarsang.cat

• Pàgines vistes:

• 789.300 nombre de visites a les pàgines

• Mitjana de temps a la pàgina: 39 segons

• Les 10 pàgines més visitades:

• Home 8,98%

• On puc donar sang – Calendari recollides 
5,87%

• On puc donar sang 4,69%

• Tot sobre la sang – grups sanguinis 3,25%

• On puc donar sang – Índex 3,19%

• Qui pot donar sang 3,04%

• Índex 2,83%

• Qui pot donar sang 2,78%

• Àrea privada 2,73%

Analítica: Comportament
Les seccions On puc donar-ne, Tot sobre la 
sang i Puc donar-ne són els punts calents 
de la web.

També destaca l’àrea privada.

19



Anàlisi Donarsang.cat

• Entre la vintena i cinquantena pàgina més vista (8.379 a 2.000 visites a la pàgina):  

Analítica: Comportament
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Anàlisi Donarsang.cat
Analítica: Comportament

• Entre la vintena i cinquantena pàgina més vista (8.379 a 2.000 visites a la pàgina):  

També destaquen per visites las FAQs (hi ha més visites a la versió en 
castellà que a la catalana). 

Entre les pàgines més vistes hi ha la pàgina d’error de l’àrea privada.
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Anàlisi Donarsang.cat
Analítica: Comportament

• Pàgines menys vistes (excloent-hi les generades per cerques i planes d’error): 

Les pàgines en anglès registren certes visites, però estan entre el 
menys visitat de la web. 

També hi ha moltes pàgines en castellà entre els continguts menys 
visitats, sobretot de l’àrea de descàrrega i les FAQs.
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Anàlisi Donarsang.cat
Analítica: Comportament

• Pàgines menys vistes (menys de 4.000 visites en sis mesos):

La secció del menú principal sobre campanyes a escoles ha rebut menys de 
3.500 visites en sis mesos.
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Anàlisi web Donateblood
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Anàlisi Donateblood.com.au

• Disseny responsive à disseny mobile-first

• Experiència d’usuari (UX): fàcil navegació 
amb menú i elements flotants, tres categories 
simplificades i CTA (call to action) clarament 
identificats a cada pàgina.

• Interface d’usuari (UI):  disseny visual i 
tècnicament atractiu (slides, infografies, 
combinació d’imatge i iconografia…)

• Ús d’informació lleugera i directa, que 
reforça la funcionalitat de la web.

• Disseny i estructura orgànica, és a dir, es 
prioritzen els elements i s’estableixen 
jerarquies. 

• Òptim filtratge de la informació per desfer-
se de la supèrflua o impossible de consultar 
des del mòbil. 

• Identitat i colors corporatius ben integrats 
en la web (destacats i CTA en vermell) 

Debilitats

• Escassa informació o documentació per 
descarregar

• Inexistència de widget de newsletter 

• Errònia execució de la pàgina de contacte

• Elements flotants com les xarxes socials a 
vegades tapen continguts principals com 
per exemple els formularis de contacte 

• Errors de navegació com en el cas de 
Firefox

Disseny UX/UI
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Anàlisi Donateblood.com.au

Principals categories de contingut

• Learn: contingut divulgatiu i informatiu.

• Eligibility: contingut de consulta i comprovació.

• Donate: contingut d’interès final i d’acció final.

Principals debilitats

• Absència de com estan a temps real les reserves de 
donacions.

• Difícil accés per registrar-se.

Continguts
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Anàlisi Donateblood.com.au

Continguts destacats: 

• Request an appointment: CTA per demanar cita a gairebé totes les 
planes de la web.

• Find a centre: buscador de centres per codi postal o ubicació. 

• Take the eligibility quiz: joc de preguntes ràpides per saber si pots ser 
donant.

• Storytelling: històries amb testimonis reals. 

• Red25: donació en grups (empreses).

• Others ways to help: compartir a les xarxes socials la donació, donar en 
grup, donació d’òrgans i donació de medul·la.

• Tips to help you relax: consells pels possibles donants amb més dubtes 
o preocupacions.

• About: abundant informació sobre l’organisme.

• Career: motivació professional, contingut audiovisual, valors, beneficis...

• Research: investigacions relacionades i equip d’investigació. 

• Media: secció de premsa ben resolta, amb notícies, contacte i resultats 
de campanyes.

Continguts
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Anàlisi Donateblood.com.au

Les principals funcionalitats de la web estan 
molt ben organitzades en tres grans apartats:

• Coneixements: facilitar la recerca i 
localització d’informació respecte al banc de 
sang i altres tipus de donacions.

• Consultes: saber si puc ser donant, 
preguntes freqüents, dubtes...

• Accions: contactar, registrar-se com a 
donant, demanar cita, apuntar-se a Red25...

Funcionalitats
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Anàlisi Donateblood.com.au

Punts forts

• Site optimitzat gràcies al bon ús de 
les següents eïnes: títols, 
metadescriptions, robots.txt, site 
map, plana d’error, imatges 
etiquetades, no flash, favicon, urls, 
no index metatag...

• Les keywords principals són 
adequades al contingut. Les paraules 
clau (de més a menys utilitzades) 
són: blood, donate, learn, donation, 
request.

• Web “mobile first” amb disseny 
responsive. 

Posicionament
Punts de millora

• La mida de la web (2.56MB) és massa 
gran i la seva velocitat mitjana de 
càrrega (11 segons) és excessivament 
lenta. 

• Fer servir protocol https.

• Unificar
http://www.donateblood.com.au and http:
//donateblood.com.au/

• Millora el ús de H1 i H2 de la web 

• Simplificació dels codis de JavaScript i 
CSS. 

Dades extretes de SEO sitecheckup i GTmetrix (15/02/17)
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Anàlisi Donateblood.com.au
Arbre de navegació HOME

SLIDER
HOME LEARN ELIGIBILTY Footer esq.DONATE

Make an 
appointment

Make an 
appointment

Make an 
appointment

Join Red25 
Now

About

Careers

Media

Research

Contact

Disclaimer

Privacy Policy

Links

Barra superior

Find a centre

Search

Menú:
Learn, 

Eligibility, 
Donate

Footer dre.
Telephone

Social Icons

Australian Red Cross

Health professionals

Patients

5 apartats 6 apartats 4 apartats
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Anàlisi Donateblood.com.au
HOME

LEARN ELIGIBILTY DONATE

How your 
blood is used

Who your 
blood helps

Types of 
donation

Being a 
blood donor

How 
donation 

works

Can I give 
blood
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Eligibility
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Travel and 
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Keeping 
blood safe

Others ways 
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Find a 
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Request
Appointment

Update
Appointment

Donate as a 
group

Check your
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About blood 
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What happens
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See if you 
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Make an
appointment

Take a 
quiz

When you can 
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Ask question, Find a 
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Request an 
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Search
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Red25 FAQS

Contact us
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Anàlisi Donateblood.com.au

• Gran nombre total de visites: 102.600 (tot i així estan baixant en els últims mesos)

• Duració mitjana de visita: 1:50 minuts (correcte) 

• Moltes pàgines vistes per sessió (molt relacionat amb l’arbre de navegació)

• Percentatge de rebot baix (bona xifra)

Analítica web

Dades estimades extretes de Similarweb (13/02/17)
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Anàlisi Donateblood.com.au

• 80,90% del tràfic és 
australià (ben 
segmentat)

• Important presència del 
canal Direct (14,73%) i 
de l’orgànic Search
(71,34%)

• Valuosa presència del 
social 3,04% i del mail
2,08% (newsletter)

Analítica web

Dades estimades extretes de Similarweb (13/02/17)
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Conclusions 
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Nou site Donarsang.cat
Conclusions 

Donarsang.gencat.catDonateblood.com.au

• Comparativa entre ambdues webs segons la seva profunditat de la home (part superior del 
triangle) cap a les pàgines (part inferior): 

Home Home

Profunditat de les pàgines

Profunditat de les pàgines
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Nou site Donarsang.cat
Conclusions 

Donateblood.com.au Donarsang.gencat.cat

• Comparativa radial entre ambdues webs segons els següents paràmetres: web, contingut, 
visibilitat i xarxes socials:

web

xarxes	socials	
(gestió)

visibilitat	

contingut	(web	+	
xxss)

web

xarxes	socials	
(gestió)

visibilitat	

contingut	(web	+	
xxss)
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Nou site Donarsang.cat
Conclusions

37

Donateblood.com.au Donarsang.gencat.cat Proposta nova

• Comparativa entre ambdues webs i la nova proposta segons la quantitat d’elements 
visibles de la home: 



Nou site Donarsang.cat

• Punts de millora
• Les xifres d’analítica són pitjors que les de 

Donateblood quant a pàgines vistes i rebot. 

• És preocupant que la majoria de visites siguin de 
menys de 10 segons i l’alt rebot de la cerca orgànica.

• La qualitat de les visites de Donarsang milloraria amb 
el format triangular del site de Donateblood, més 
adequat per a sites amb poc contingut i poques 
crides a l’acció, com els analitzats, perquè:

• Invita a navegar per les planes del web i en tot 
moment presenta la crida a l’acció mentre 
navegues. 

• Obliga a jerarquitzar molt els continguts quan es 
dissenya l’arbre de navegació.

• D’altra banda, el format triangular és més adequat 
per a dispositius mòbils. I hem de tenir en compte 
que la majoria de visites a Donarsang prové de 
dispositius mòbils.

• Per ubicació, les xifres de visites des de les capitals 
catalanes són més baixes que des de Madrid.

• Quant a continguts, la home concentra massa 
informació: hi ha més de 4 menús/submenús i més de 
60 continguts (widgets, enllaços...). 

• Al menú principal no destaca el punt més calent de 
la home (on puc donar-ne), hi ha una secció que està 
entre les planes menys visitades (escoles) i no hi ha 
secció de Notícies.

• D’altra banda, hi ha dispersió de continguts, amb el 
contingut informatiu distribuït en diverses seccions i 
una mancança greu del contingut persuasiu: no hi ha 
testimonis enlloc. 

• L’execució de totes les funcionalitats és millorable. 

• Punts positius
• La velocitat de càrrega és millor a Donarsang que a 

Donateblood perquè hi ha menys elements 
audiovisuals.

• Tenint en compte el nombre de seguidors a Facebook
de Donaneblood (+200K) i que registren un 
percentatge de visites per Social molt semblant al de 
Donarsang (3%), sembla que estan treballant pitjor les 
seves xarxes socials.

Conclusions
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Nou site Donarsang.cat

• Destacar continguts relacionats amb: 

• “Vull donar” (on, com, per què i per a 
qui, puc, FAQs).

• “Vull col·laborar” (voluntaris, organitzar 
i difondre campanyes).

• Ordenar i millorar contingut de FAQs
(enllaç per a cada pregunta de la FAQ per 
incrementar el tràfic des de XXSS).

• Afegir donacions en empreses.

• Diferenciar donacions per tipus: 

• Sang i components (plasma i plaquetes)

• Altres donacions: medul·la òssia, òrgans 
i teixits.

• Integrar blog (Banc de Sang).

• Integrar el site Moltesgracies.net

• Integrar xarxes socials i possibilitat de 
compartir.

• Afegir àrea de premsa.

• Integrar reserva d’hora (a futur)

• Millorar funcionament del cercador de 
municipis.

• Inserir solució per avisar de col·lecta 
quan l’usuari havia buscat al calendari una 
població on no hi havia una recollida 
prevista.

• Integrar l’enviament de butlletins amb 
servidor de e-mail marketing (Acrelia)

• Integrar Google Maps i informació de com 
arribar a les localitzacions de punts de 
donació. 

Requeriments 
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Proposta arbre de 
navegació
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Proposta arbre de navegació
Home

HOME

SLIDER
HOME

PUC 
DONAR? VULL DONAR

Footer esq.VULL 
COL·LABORAR

Actualitat

Contingut
persuasiu

(testimonials)

Contingut
persuasiu

Noticies 
destacades

Banc de Sang i Teixits
(qui som, què fem, 

investigació, equip, valors, 
carrera professional)

FAQs

Media
(premsa i documentació)

Newsletter

Número telèfon

Contacte
(poder filtrar assumpte per 

diferents tipus de 
formularis de contacte)

Xarxes socials

Barra superior 
dre. 1

Estat de reserves
(A futur també: 
Reserva d’hora)

Buscador: on puc
donar sang

Buscador web

Idiomes

Menú:
Puc donar?
Vull donar

Vull colaborar

Barra superior 
dre. 2

Blog (BANC SANG)
Área privada

Footer dre.
Avís Legal

Política de cookies

WIDGETS

Estat de 
reserves

3 apartats 3 apartats 3 apartats

Buscador: on
puc donar sang

Reserva 
d’hora

Nou requeriment
Incorporació a futur

Principal categoría

Llegenda: 

Widget de la pàgina d’inici
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Donació
destacada



HOME

PUC DONAR? VULL DONAR VULL 
COL·LABORAR

Voluntaris

Campanyes

Com més
puc ajudar?

Compartir a les 
xarxes socials

Donacions
d’òrgans
Contacte

Testimonials
Vull ser 
voluntari

Joc ràpid

Què puc
donar?

FAQ’s

Puc ser 
donant?

Informació
genèrica

La sang Tipus de sang
(Infografia)

Com pot ajudar la 
teva sang algú? 
(testimonials)

Tipus de donacions:
Sang, plaquetes, 

plasma…
Altres donacions: 

medul·la òssia, 
òrgans i teixits

(infografia)
Testimonials

On puc
donar?

Donar en 
grup

Reserva d’hora

Escoles i 
universitats

Empreses

Moltesgracies.net
Resultats
Escoles

Organitzar una 
campanya

Contacte

Abans de 
donar

Cercador
Calendari

Centres fixos
Universitats
Marató de 
recollida

Informació
prèvia a la 
donació
Consells

Requeriments
Qüestionari

Proposta arbre de navegació
Categories Buscador: on

puc donar sang
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Proposta arbre de navegació

Wireframes home:
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Destaquem aquí els
motius per donar! 



Proposta arbre de navegació

Wireframes home:
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@zinkdo
www.zinkdo.com

Moltes gràcies!

@zinkdo
www.zinkdo.com


