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Taula de Continguts: 

• Com funcionen els cercadors. 

• Com ens troben les aranyes. 

• Com sap Google si un lloc web és important. 

• Com sap Google de què parla un lloc web. 

• Altes coses a tenir en compte. 

• El pla de posicionament. 



Els processos bàsics del Marketing 
Digital 
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Fidelització de 
Clients 

Conversió de 
Visites en Clients 

Atracció de Visites 



Prog. Afiliació 

RRPP Blogs 

RRPP Premsa 

Web Social 

eMail Marketing 

Publicitat 

SEM 

SEO 

Portals Intermed. 

El Call to action 

La Usabilitat 

La Persuasió La orientació a client 

El Butlletí 

El eCRM 

Les Comunitats 

L’analítica web El Lock in’s 

La venda creuada 

La Confiabilitat El motor de reserves 



EL POSICIONAMENT A CERCADORS 
Com aparèixer en les primeres posicions d’un cercador? 



Objectiu 

Aparèixer en les primeres posicions dels 
principals cercadors, per a cada frase clau 
que estigui relacionada amb el nostre 
negoci. 





Quin cercador ens interessa? 

• Utilitzar StatCounter. 
– Per exemple: principals cercadors a Xina 

http://gs.statcounter.com/#search_engine-CN-daily-
20090920-20091019  

http://gs.statcounter.com/
http://gs.statcounter.com/
http://gs.statcounter.com/
http://gs.statcounter.com/
http://gs.statcounter.com/
http://gs.statcounter.com/
http://gs.statcounter.com/
http://gs.statcounter.com/
http://gs.statcounter.com/


Introducció SEO 

• La xarxa està canviant els nostres hàbits de treball i 
cada vegada té una presència més ubiqua en les 
nostres vides. 
 

• La principal eina de marketing d’aquesta nova era 
són els cercadors: quan algú necessita informació 
d’algun tipus, va a Internet i utilitza un cercador. 
 

• Però com funciona un cercador? Què hem de fer per 
assegurar-nos que la gent ens troba? 



SEM 

Places 

SEO 
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El cercadors d’abans 

• Els cercadors anteriors a Google (excepte Altavista) 
eren directoris de pàgines web. 

• Això vol dir que: 
– Tu havies de donar d’alta la pàgina web en el directori. 
– Havies d’indicar per a quines paraules clau desitjaves 

ser trobat. 
– Tu redactaves la definició de la teva pàgina web. 

 
 I quan algú buscava una paraula que estava inclosa 

entre les teves paraules clau o entre la teva definició, 
apareixies en els resultats de cerca. 



Com funcionen ara els cercadors? 

• Ara són indexos automàtics de pagines web: 
– Una aranya (un petit programa que es mou per la 

xarxa) visita la teva pagina web 
– L’aranya llegeix el contingut de la pàgina web 
– L’aranya porta tota la informació a una central, on un 

sistema la processa i la emmagatzema 
– El sistema crea un índex amb les paraules utilitzades en 

la web i les ordena per rellevància 
– El sistema intenta descobrir si es una bona pagina web 

o no (comprova la quantitat de gent que recomana la 
web) 

 ... I mostra els resultats en funció d’un algoritme. 



 
Aquesta presentació tractarà els 

següents punts: 
  

• Com ens troba per primer cop una aranya? 
 

• Com una aranya pot navegar per les nostres 
pagines? 
 

• Com podem evitar que una aranya navegui per les 
nostres pagines, si no desitgem ser indexats? 
 

• Un cop estem indexats, com podem millorar la 
nostra posició en el llistat de resultats? 
 



Les aranyes  

• Hi ha moltes aranyes navegant constantment per la xarxa 
 

• Controlant les 6 principals tenim el 90% de les aranyes 
controlades. 
 
– Google Bot ( Google ) 
– Slurp ( Yahoo ) 
– Msn Bot ( MSN Search ) 
– Scooter ( Altavista ) 
– Fast ( webs privades ) 
– Teoma ( Ask Jeeves ) 



• 64.68.82.14 - - [03/Aug/2003:14:26:11 +0800] "GET / HTTP/1.0" 200 2225 "-" 
"Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)" 

• 200.46.132.9 - - [03/Aug/2003:15:54:29 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 2225 "-" 
"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)" 

• 200.46.132.9 - - [03/Aug/2003:15:54:29 +0800] "GET /icons/i/1line.gif HTTP/1.1" 200 
76 "http://solocine.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET 
CLR 1.0.3705)" 

• 200.46.132.9 - - [03/Aug/2003:15:54:30 +0800] "GET /icons/i/1bg.gif HTTP/1.1" 200 
3023 "http://solocine.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET 
CLR 1.0.3705)" 

• 200.46.132.9 - - [03/Aug/2003:15:54:35 +0800] "GET /images/logo3_luz_roja_2.jpg 
HTTP/1.1" 200 47843 "http://solocine.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; 
Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705)" 

• 64.68.85.10 - - [03/Aug/2003:16:37:05 +0800] "GET /robots.txt HTTP/1.0" 404 128 "-" 
"Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)" 

• 64.68.85.10 - - [03/Aug/2003:16:37:06 +0800] "GET / HTTP/1.0" 200 2225 "-" 
"Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)" 

• 62.57.10.48 - - [03/Aug/2003:20:32:10 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 2225 
"http://www.montilla.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)" 

• 62.57.10.48 - - [03/Aug/2003:20:32:11 +0800] "GET /icons/i/1line.gif HTTP/1.1" 200 76 
"http://www.solocine.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)" 

• 62.57.10.48 - - [03/Aug/2003:20:32:11 +0800] "GET /icons/i/1bg.gif HTTP/1.1" 200 
3023 "http://www.solocine.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 
5.1)" 

• 62.57.10.48 - - [03/Aug/2003:20:32:12 +0800] "GET /images/logo3_luz_roja_2.jpg 
HTTP/1.1" 200 47843 "http://www.solocine.com/" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; 
Windows NT 5.1)“ 
 

 



Instruccions per a 
aranyes 

Robots.txt 



La instrucció “No Follow” 



La instrucció “No Index” 

• Fa que l’aranya no llegeixi la pàgina. 



Com ens troba la primera vegada 



Google SiteMap 

Eina gratuïta http://www.web-site-map.com/  
per webs en Wordpress hi ha un plugin que el 
crea automàtic. 

http://www.web-site-map.com/
http://www.web-site-map.com/
http://www.web-site-map.com/
http://www.web-site-map.com/
http://www.web-site-map.com/
http://www.web-site-map.com/


Sites multillengua 

• No problem si la traducció és manual. 

• Assegureu-vos de que el traductor 
automàtic permeti generar un sitemap amb 
la traducció. 



Un cop tinguem l’aranya dins... 

• Em d'assegurar-nos que pot navegar per totes les nostres 
pagines perquè el cercador que les ha enviat pugui indexar-nos 
bé. 

 

• Les aranyes no poden passar a través d’enllaços que estiguin:  
– Escrits en Javascript (ni l’AJAX) 

– Dins de Flash 

– Dins de Pop Up’s 

– (algunes aranyes) Botons 

– Darrera d’una zona amb login i password. 



Com puc saber quantes pàgines tinc 
indexades? 

• Existeix una cerca a Google que permet saber quantes pàgines tens 
indexades. Aquesta mateixa cerca sol funcionar al altres cercadors:  

 Escriu en la caixa del cercador:  
                             Site:pàgina.com 
          (vigila no escriguis un espai entre site: i la Url, no funcionaria) 
 

 Aquesta cerca et mostrarà el número de pàgines que Google te 
indexades per una Url en concret. 

 
 Si desitges saber quantes pàgines de la Url en concret tenen una 

paraula determinada, la cerca pot ser així: 
                 Site:pàgina.com “paraula que cerques” 
 
 





Què passa quan es fa servir una 
tecnologia que no és adequada per 

web? 



Com saber la darrera vegada que l’aranya de Google  
ens va visitar? (La Caché – Còpia en memòria) 



Ja estem indexats... I ara que? 

Ara, hem de lluitar per 
estar en les primeres 
posicions dels 
resultats de les 
cerques!!! 



Els algoritmes 

• Cada cercador te els seus propis algoritmes 
d’ordenació. 

 

• Els algoritmes són secrets, però amb temps i 
paciència, pots arribar a conèixer quins 
factors intervenen en ells i en quin ordre 
d'importància ho fan. 



El algoritme de Google 

• (simplificant...) Google mira el següent: 

– Si la web és important o no 

– Si la web parla o no parla del tema 

 

Larry Page y Sergey Brin, 

fundadors de Google 

 

(Page Rank = Ranking de 

Larry Page) 



El PageRank 

• L’objectiu del PageRank és determinar la 
importància d’una pàgina web 
 

• És un conjunt d’algoritmes que tenen per 
finalitat assignar un valor numèric a les pàgines 
web segons el numero de cops que altres 
pàgines les recomanen i segons els PageRank 
que tinguin aquestes. 
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Com saber quin PR tinc? 

• Utilitzant la barra de Google per Explorer o els plugins 
per Firefox, Safari, Chrome, etc. 

 

 

 

 

• Utilitzant una eina online com www.prchecker.info  

http://www.prchecker.info/


Com puc augmentar el meu PageRank? 

• Necessites augmentar el numero d’enllaços a webs de tercers que 
recomanen la teva pagina web. 

 

• Necessites aconseguir que t’enllacin pagines web amb un PageRank alt. 

 

• Necessites aconseguir enllaços en pagines web on hi hagin altres 
enllaços. El valor del teu queda dividit per el número total d’enllaços 
que surten d’aquesta pagina web. 

 

 El PageRank va de 0 a 10. Per posicionar-te bé, com a mínim necessites 
un 3.  



Com sap Google si una web parla d’un 
tema determinat? 

• La densitat: 
– Google mira les 

vegades que es repeteix 
una paraula en el 
context general de la 
web 

– Google mira les 
vegades que es repeteix 
una paraula a cada una 
de les pàgines. 
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Export Export 

Export Export 

Export 
Export 
Export 
Export 
Export 
Export 



Com sap Google si una web parla d’un 
tema determinat? 

• La prominència: 
– Google dóna més 

importància a les 
paraules que tercers fan 
servir per enllaçar la 
nostra web. 

– Google dóna més 
importància a les 
paraules que ocupen 
certs llocs dins el lloc 
web. 

 



La prominència 

• A la pròpia pàgina web Google dóna més importància a 
les paraules que ocupen les següents posicions: 
– Densitat en la URL 
– Densitat en el Títol de la pagina (<title>) 
– Densitat en la descripció 
– Densitat en capçalera (H1, H2, etc.) 
– Densitat en el nom dels enllaços 
– Densitat en paraules en negreta 
– Densitat en textos alternatius (ALT) 
– ... 



Posicionament 

PageRank 

Extern 

PR dels 
Enllaços 

Nombre 
d’enllaços 

Intern 

Quantitat 
de pàgines 

Rellevància 

Densitat 

En el total 
de les 

pàgines 

En cada 
una de les 

pàgines 

Prominència 

En els 
textos 

d’ancoratge 
de tercers 

En les 
diferents 

zones de la 
pàgina 

Enllaços Continguts Estructura 



Ranks.nl 

• Una de les millors eines per al 
posicionament 

– Mesura la densitat i la prominència. 

– Indica el PageRank 

– Indica el país d’origen de la web. 



Exemple amb Ranks.nl 



No fer trampes!! 

• Qualsevol trampa que se’ns acudeixi, 
Google la coneix i la té contrarestada. 

• Ens arrisquem a ser penalitzats o expulsats. 



No n’hi prou sortint el primer... Cal 
convèncer ! 

• Les descripcions han de ser correctes. 

• Les descripcions han d’estar en l’idioma que 
es fa la cerca. 

• Ideal si les descripcions criden a l’acció. 





Consells per millorar el nostre 
posicionament: 

• Aconseguir que les aranyes entrin en totes i cada una de 
les nostres pàgines. 

 

• Aconseguir que altres pagines web recomanin la nostra. 
(ideal si tenen un PR alt, i si a mes ho fan utilitzant una 
paraula de les que desitgem Posicionar) 

 

• Aconseguir que les paraules per les que desitgem 
posicionar-nos ocupin llocs importants en la nostra web, y 
que ho facin en una densitat elevada. 



Definir bé l’idioma 



Slovenian??? 



... I un altre... 



No utilitzeu Frames 



No n’hi prou sortint el primer... Cal 
convèncer ! 

• Les descripcions han de ser correctes. 

• Les descripcions han d’estar en l’idioma que 
es fa la cerca. 

• Ideal si les descripcions criden a l’acció. 



GOOGLE +  I EL SEO 



El SEO Canvia 

• Quan estem loginejats els resultats són 
diferents. 

– Les pàgines que més visitem es posicionen 
millor. 

– Les votacions dels nostres amics de Google+ 
també influeixen. 



L’ANALÍTICA WEB I EL SEO 



Analítica Web 

• Google Analytics i altres 
programes et proporcionen 
estadístiques de tots els 
paràmetres de la teva web: 
t’indiquen quines aranyes 
estan indexant la teva 
pàgina, quant tràfic et 
porten, quines paraules són 
les que els teus clients 
busquen, i cents de 
paràmetres més.  



Conèixer cerques que ens 
podrien portar més trànsit 



EXERCICIS 



Per fer a classe 

• Cercar la densitat, la prominència i el 
PageRank per aparèixer en primera posició 
per la cerca “lloguer d'espais a igualada”. 

• Analitzar quin és el contingut més visitat del 
nostre lloc web. Mirar si apareixem en 
primera posició per les cerques que fan 
referència a aquest contingut. Determinar 
com millorar el posicionament. 



Recursos: 

Curs  gratuït de Posicionament a Cercadors: 

http://www.geaipc.com/blog/cat/posicionamiento-buscadores/  

 

Llibres: 

Posicionamiento en Buscadores,  Fernando Macià i Javier Gosende. Editorial 
Anaya. 

Posicionamiento Avanzado en Buscadores, Fernando Macià. Editorial Anaya. 

 

Màster: 

Posicionamiento en Buscadores – UPF IDEC. www.masterenbuscadores.com  

http://www.geaipc.com/blog/cat/posicionamiento-buscadores/
http://www.geaipc.com/blog/cat/posicionamiento-buscadores/
http://www.geaipc.com/blog/cat/posicionamiento-buscadores/
http://www.geaipc.com/blog/cat/posicionamiento-buscadores/
http://www.masterenbuscadores.com/


Moltes gràcies 

Tel. 935377605 -  Mòb. 639141269 

montse@quadrantalfa.com 

www.montsepenarroya.com 

www.facebook.com/Montserrat.Penarroya 

www.Twitter.com/montsepenarroya 

 

mailto:montse@quadrantalfa.com
http://www.montsepenarroya.com/
http://www.facebook.com/Montserrat.Penarroya
http://www.twitter.com/montsepenarroya

