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Origen de les dades6

A continuació es descriuen les taules que conformen el set de dades inicial, així com la relació entre elles. Per a aquest exercici s'ha tingut en consideració les dades 
de TripAdvisor d'atraccions i els comentaris d'aquestes. Aquest conjunt de dades està conformat per dos sets de dades que es descriuen a continuació.

Els camps disponibles i els tipus de dades es llisten en la següent secció

Nom Descripció Núm. De 
registres

Núm. de PK diferents PK’s

df_variables.csv Dades de les atraccions obtingues del fitxer PropertyList_eurecat.xml 46.094 46.094 @id
df_comments.csv Dades obtingudes del fitxer ReviewList_eurecat_20210420.xml 953.019 953.019 @id

Resum Intrataula
Variables disponibles taula Attractions

Camp Taula Tipus Descripció Top Count Unique # Nulls Percentatge 
de Nulls

Percentatge 
d'únics

@id PropertyList_
eurecat.xml

Number Primary key que indica l'id únic 
associat a l'atracció.

551048 46094 46094 0 0% 100%

@geoid PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté l'identificador 
en el mapa de l'atracció.

187496 46094 1200 0 0% 3%

Name_x PropertyList_
eurecat.xml

JSON Nom de l'atracció. Aquesta 
variable pot estar en un 1 o més 
idiomes.

[{'@lang': 'en', '#text': 'Monestero'},  {'@lang': 'it', 
'#text': 'Monestero'}, {'@lang': 'es', '#text': 'Mones-
tero'}]

46094 43077 0 0% 93%

TripAdvisorURL PropertyList_
eurecat.xml

Text URL al perfil de l'atracció de Tri-
pAdvisor.

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Revi-
ew-g187496-d1547062-Reviews-Aiguamolls_de_l_
Emporda-Catalonia.html?m=66107

46094 46094 0 0% 100%

WriteReviewURL PropertyList_
eurecat.xml

Text Variable amb el link a la secció de 
comentaris de l'atracció.

https://www.tripadvisor.com/UserRevi-
ew-g187496-d1547062-Aiguamolls_de_l_Empor-
da-Catalonia.html?m=66107

46094 46094 0 0% 100%

ViewPhotosURL PropertyList_
eurecat.xml

Text Variable amb el link a les fotografi-
es publicades per l'atracció.

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Revi-
ew-g187496-d1547062-Reviews-Aiguamolls_de_l_
Emporda-Catalonia.html?m=66107#photos

46094 46094 0 0% 100%

https://www.tripadvisor.com/UserReview-g187496-d1547062-Aiguamolls_de_l_Emporda-Catalonia.html?m=66107
https://www.tripadvisor.com/UserReview-g187496-d1547062-Aiguamolls_de_l_Emporda-Catalonia.html?m=66107
https://www.tripadvisor.com/UserReview-g187496-d1547062-Aiguamolls_de_l_Emporda-Catalonia.html?m=66107
https://www.tripadvisor.com/UserReview-g187496-d1547062-Aiguamolls_de_l_Emporda-Catalonia.html?m=66107
https://www.tripadvisor.com/UserReview-g187496-d1547062-Aiguamolls_de_l_Emporda-Catalonia.html?m=66107
https://www.tripadvisor.com/UserReview-g187496-d1547062-Aiguamolls_de_l_Emporda-Catalonia.html?m=66107
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g187496-d1547062-Reviews-Aiguamolls_de_l_Emporda-Catal
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g187496-d1547062-Reviews-Aiguamolls_de_l_Emporda-Catal
https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g187496-d1547062-Reviews-Aiguamolls_de_l_Emporda-Catal
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Camp Taula Tipus Descripció Top Count Unique # Nulls Percentatge 
de Nulls

Percentatge 
d'únics

Type PropertyList_
eurecat.xml

JSON Variable que conté el tipus d'atrac-
ció (Hotel, Museu, Restaurant). 
Aquesta es divideix en Tipus i 
Subtipus.

{'@lang': 'en',  'TypeName': 'Attraction',  'SubType': 
'45',  'SubTypeName': 'Attractions',  'SubTypeCate-
gories': {'SubTypeCategory': 'Outdoors'},  'Attrac-
tionTypes': 'National Parks'}

- - - 0% -

Type_TypeName PropertyList_
eurecat.xml

Text Nom del tipus d'atracció Restaurant 46094 3 0 0% 0%

Type_SubType-
Name

PropertyList_
eurecat.xml

Text Nom del subtipus d'atracció Sit 39747 35 6347 14% 0%

Type_SubType-
Categories

PropertyList_
eurecat.xml

JSON Subcategories del tipus d'atracció {'SubTypeCategory': 'Outdoors'} 32373 5122 13721 30% 16%

Type_Attracti-
onTypes

PropertyList_
eurecat.xml

Text Tipus d'atracció Mountains 3568 595 42526 92% 17%

Address PropertyList_
eurecat.xml

JSON Variable que conté les dades 
de direcció de l'atracció (carrer, 
número, codi postal, etc.).

- - - #N/A #N/A

Address_@lang PropertyList_
eurecat.xml

Text Variable amb l'idioma de la direc-
ció

en 46094 19 0 0% 0%

Address_Stree-
tAddress

PropertyList_
eurecat.xml

Text Variable amb la direcció postal de 
l'atracció.

Carrer 44701 43314 1393 3% 97%

Address_City PropertyList_
eurecat.xml

Text Variable amb la ciutat de l'atracció Catalonia 46094 1417 0 0% 3%

Address_Dis-
playAddress

PropertyList_
eurecat.xml

Text Variable amb la direcció que es 
mostra a la pàgina.

Carrer 46094 44770 0 0% 97%

Address_Postal-
Code

PropertyList_
eurecat.xml

Text Variable amb el codi postal de la 
direcció.

08430 43424 1401 2670 6% 3%

Address_State PropertyList_
eurecat.xml

Text Variable amb l'Estat (CC.AA.) de la 
direcció.

Catalonia 46094 2 0 0% 0%

Address_Coun-
try

PropertyList_
eurecat.xml

- Variable amb el país de la direcció ES 46094 1 0 0% 0%
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Camp Taula Tipus Descripció Top Count Unique # Nulls Percentatge 
de Nulls

Percentatge 
d'únics

GeoHierarchy PropertyList_
eurecat.xml

- Variable que resumeix la posició 
de l'àrea geogràfica a on es troba 
l'atracció. Aquest camp és d'ús 
intern de la app de TripAdvisor i 
serveix per a localitzar de manera 
interna les atraccions en el mapa.

1:9999:World|4:10000:Europe|187427:10001:S-
pain|187496:10009:Catalonia

46094 1200 0 0% 3%

PhoneNumber PropertyList_
eurecat.xml

Text Variable que conté el telèfon. 34 38380 35196 7714 17% 92%

PropertyURL PropertyList_
eurecat.xml

Text URL a la pàgina del tipus d'atracció 
(Exemple: parcs nacionals).

http://ilfiocchetto.es 30874 29296 15220 33% 95%

Latitude PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable amb la latitud de l'atrac-
ció.  ** aquestes es troben també 
es troben a la variable GeoCodes.

4160061 43594 0 2500 5% 0%

Longitude PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté les dades de 
longitud. ** aquestes es troben 
també a la variable GeoCodes. 

22982 43594 0 2500 5% 0%

GeoCodes_La-
titud

PropertyList_
eurecat.xml

Number Latitud de la ubicació 4160061 43594 0 2500 5% 0%

GeoCodes_Lon-
gitud

PropertyList_
eurecat.xml

Number Longitud de la ubicació 22982 43594 0 2500 5% 0%

AverageRating_x PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté la puntuació 
mitja de l'atracció.

5.0 39742 0 6352 14% 0%

ReviewCount_x PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté el nombre de 
reviews fetes a l'atracció.

2 46094 0 0 0% 0%

Popularity_Popu-
larityIndex

PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté el ranking de 
popularitat de l'atracció.

4076.0 41725 0 4369 10% 0%

Popularity_Popu-
larityOutOf

PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté el recompte 
total d'atraccions a la categoria 
d'atracció del ranking.

10769.0 41725 0 4369 10% 0%
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Camp Taula Tipus Descripció Top Count Unique # Nulls Percentatge 
de Nulls

Percentatge 
d'únics

Price PropertyList_
eurecat.xml

Text Variable que conté el rang de 
preu/cost de l'atracció.  Aques-
ta variable conté un mínim i un 
màxim.

{'@minrate': '68', '@maxrate': '87', '@currency': 
'USD'}

Price_@maxrate 140.0 5185 0 40909 89% 0%

Price_@currency USD 5185 1 40909 89% 0%

Brand PropertyList_
eurecat.xml

Text Variable que conté la marca as-
sociada a l'atracció. En cas de ser 
un hotel, per exemple, mostrarà la 
marca comercial de l'hotel.

OYO 387 87 45707 99% 22%

Chain PropertyList_
eurecat.xml

Text Variable que mostra la cadena 
d'empreses a la que pertany 
l'atracció. En cas de ser un hotel, 
per exemple, mostrarà si l'hotel 
pertany a una cadena nacional/
internacional d'hotels.

0 46094 66 46028 0% 0%

Closed PropertyList_
eurecat.xml

None Variable que sempre que està 
informada pren el valor 'None'

0 0 0 46094 4609400% 0%

RoomCount PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté la quantitat 
d'habitacions que té un atrac-
ció (aplicable a hotels).

16.0 4930 0 41164 89% 0%

Awards PropertyList_
eurecat.xml

Struct Variable amb la llista de premis 
(nom i any de cada un) amb la que 
conta l'atracció.

{'@geo': '187427',   '@category': 'InnsBB',   '@
type': 'Hotels',   '@year': '2020'}

30 0 46064 100% 0%

OpenHours PropertyList_
eurecat.xml

Text Variable que conté els horaris 
d'atenció de l'atracció.

SuMWThFSa:12:30-15:45 18535 11785 27559 60% 64%
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Camp Taula Tipus Descripció Top Count Unique # Nulls Percentatge 
de Nulls

Percentatge 
d'únics

Description PropertyList_
eurecat.xml

Struct Variable que conté les descrip-
cions de l'atracció. Aquesta pot 
ser 'en' (per defecte) o varies (rus, 
italià, castellà, etc.).

{'@lang': 'en',   '#text': "Hotel Jardi is an ex-
cellent choice for travelers visiting Mollerussa, 
offering a romantic environment alongside 
many helpful amenities designed to enhance 
your stay.\nRooms at Hotel Jardi provide a 
refrigerator, a kitchenette, and air conditio-
ning, and guests can stay connected with free 
wifi.\nIn addition, while staying at Hotel Jardi 
guests have access to a 24 hour front desk, 
room service, and a concierge. You can also 
enjoy an on-site restaurant. Need a place to 
park? There is paid private parking available 
nearby.\nIf you are looking for a good Italian 
restaurant, you may want to check out La Ta-
gliatella Mollerussa or La Gavina while staying 
at Hotel Jardi.\nLooking to explore? Then look 
no further than Espai Cultural dels Canals 
d'Urgell (0.4 mi) and Capella de Sant Isidori 
(0.3 mi), which are some popular Mollerussa 
attractions – all conveniently located within 
walking distance of the hotel.\nEnjoy your 
stay in Mollerussa!"}

0%

GoodFor_Good-
ForCategory

PropertyList_
eurecat.xml

Text Variable que conté la categoria 
per a la que és afí l'atracció (Famí-
lia, Negocis, etc.).

Families 14046 662 32048 70% 5%

Description_len-
gth

PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté la llargada de la 
descripció de l'atracció.

1.0 18633 0 27461 60% 0%

Description_
number_of_lan-
guages

PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté el nombre 
de llenguatges en el que està la 
descripció.

1.0 18632 0 27462 60% 0%
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Camp Taula Tipus Descripció Top Count Unique # Nulls Percentatge de Nulls Percentatge d'únics

UserReviewRatings_Lo-
cation_total

PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté el nombre total d'avaluacions 
sobre la ubicació de l'atracció.

1.0 4809 0 41285 90% 0%

UserReviewRatings_Lo-
cation_score

PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté la nota mitja d'avaluació de la 
ubicació de l'atracció.

3.0 4809 0 41285 90% 0%

UserReviewRatings_Sle-
epQuality_total

PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté el nombre total d'avaluacions 
de la qualitat del son a l'atracció.

1.0 4710 0 41384 90% 0%

UserReviewRatings_Sle-
epQuality_score

PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté la nota mitja d'avaluació de la 
qualitat del son a l'atracció.

3.0 4710 0 41384 90% 0%

UserReviewRatings_Ser-
vice_score

PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté la nota mitja d'avaluació de la 
qualitat del servei a l'atracció.

2.5 28555 0 17539 38% 0%

UserReviewRatings_Ser-
vice_total

PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté el nombre total d'avaluacions 
de la qualitat del servei a l'atracció.

2.0 28555 0 17539 38% 0%

UserReviewRatings_Cle-
anliness_score

PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté la nota mitja d'avaluació de la 
neteja a l'atracció.

3.0 4830 0 41264 90% 0%

UserReviewRatings_Cle-
anliness_total

PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté el nombre total d'avaluacions 
de la qualitat de la neteja a l'atracció.

1.0 4830 0 41264 90% 0%

UserReviewRatings_
Value_total

PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté el nombre d'avaluacions fetes 
sobre la nota global de l'atracció.

1.0 28155 0 17939 39% 0%

UserReviewRatings_Ro-
oms_score

PropertyList_
eurecat.xml

Number Variable que conté la nota mitja d'avaluació de les 
habitacions de l'atracció.

4.0 4778 0 41316 90% 0%



Origen de les dades12

Camp Taula Tipus Descripció Top Count Unique # Nulls Percentatge 
de Nulls

Percentat-
ge d'únics

Rating ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Number Variable que conté l'avaluació mitja que ha 
rebut l'atracció.

NaN 953019 NaN 55052 6% -

Title ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté el nom de l'atracció. Excelente 952534 592648 55537 6% 62%

Author_Name ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté el nom de l'autor del co-
mentari.

cesc1714 943996 469490 64075 6% 50%

Author_Location ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté la localitat de l'autor del 
comentari.

Barcelona, España 391782 44003 616289 61% 11%

DatePublished ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté la data en la que s'ha publi-
cat la data.

2013-12-
09T05:00:00.000+0000

953019 939867 55052 6% 99%

Language ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté el llenguatge del comen-
tari.

es 953019 26 55052 6% 0%

Management_Aut-
horName

ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté el nom de l'administració 
que contesta el comentari.

GrupoPantea 214091 8870 793980 79% 4%

Management_Da-
tePublished

ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté la data en la que l'adminis-
tració ha comentat el comentari.

2019-08-
26T09:23:32.000+0000

214091 213031 793980 79% 100%

Management_
Language

ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté el llenguatge en el que l'ad-
ministració ha contestat el comentari.

es 214090 28 793981 79% 0%

Management_Mo-
derationStatus

ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté l'estat de la resposta de 
l'administració (pot ser removed o published).

Published 214091 1 793980 79% 0%
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Variables disponibles taula Comments

Camp Taula Tipus Descripció Top Count Unique # Nulls Percentatge 
de Nulls

Percentat-
ge d'únics

Management_Text ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté el text de resposta de 
l'administració a un comentari.

Dear guest,\nWe would like 
to thank you for ch...

214013 192193 794058 79% 90%

ModerationStatus ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté l'estat de la publicació 
del comentari (pot ser Removed o Publis-
hed)

Published 953019 2 55052 6% 0%

MoreReviewsURL ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté un link a més reviews de 
l'atracció.

/Attraction_Revi-
ew-g187497-d190166-Revi-
ews-Bas...

953019 28108 55052 6% 3%

Rating ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Number Variable que conté el Rating que han donat 
els usuaris a l'atracció en el comentari.

NaN 953019.00 NaN 55052 6% -

DateOfVisit ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté  la data en la que s'ha 
visitat l'atracció.

NaN 190651.00 NaN 817420 81% -

ReviewURL ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté el link al comentari /ShowUserReviews-g1874
97-d190162-r120838945-
Go...

953019 953019 55052 6% 100%

Text ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté el comentari Hola\nEm va aconsellar un 
company de la feina,...

952960 948764 55111 6% 100%

Title ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté el títol del comentari Excelente 952534 592648 55537 6% 62%

TripType ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Text Variable que conté el tipus de viatge realit-
zat (Oci, Familiar, Negocis, etc.).

Couples 656005 5 352066 35% 0%

@id ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Number Variable que conté l'id del comentari NaN 953019 953019 55052 6% -

@id_atraccion ReviewList_eure-
cat_20210420.xml

Number Variable que conté l'id de l'atracció associa-
da al comentari.

NaN 1008071 33170 0 0% -
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Descripció

A la següent taula podem veure la qualitat dels creuaments entre les taules/fitxers més rellevants per al desenvolupament del cas d'ús. És important destacar que els � 
números aquí mostrats estan calculats amb els registres de totes les especialitats i tots els períodes de temps disponibles. 

Taula A PK A Registros A Tabla B PK B Registres B Regs. de A en B % Regs. de A en B % Cruce

Attractions @id 28.009 Comments @id 28.013 28.009 99.9% 99.9%

Comments @id_atraccion 28.013 Attractions @id 28.009 28.009 99.9% 99.9%

PK’s:

• @id

Attractions

PK’s:

• @id

Comments

**::11

• No es troben registres duplicats en aquestes taules
• No es generen duplicats en els creuaments de les taules
• Es possible que hi hagi atraccions que no registren reviews dels usuaris, que són les associades a les dades faltants
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Distribució dels tipus 
d'atraccions
Distribució dels comentaris per tipus d'atracció

La major quantitat de comentaris estan fets sobre 
les atracció de tipus Restaurant. 

Distribució dels comentaris per tipus d'atracció

Distribució dels comentaris per  tipus d'atracció

Per a la categoria Restaurant, el major tipus d'entra-
des que s'observen és de tipus Sit down

Distribució dels comentaris per subtipus d'atracció 
per Restaurants

Distribució dels comentaris per tipus d'atracció

En el cas de les atraccions de tipus Attraction, els 
comentaris s'associen majoritàriament al subtipus 
Attraction.

Distribució dels comentaris per tipus d'atracció
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Distribució dels comentaris per subtipus d'atracció 
per Attraction

Distribució dels comentaris per tipus d'atracció

Les atraccions de tipus Hotel es descomponen en 
més de 20 subtipus, els qual s'han agregat per al top 
4 i la categoria altres. 

Majoritàriament corresponen a atraccions del subti-
pus Hotel.

Distribució dels comentaris per tipus d'atracció

Distribució de la quantitat de comentaris per subti-
pus d'Hotel

Distribució dels comentaris per idioma

Més de la meitat de comentaris ingressats en el 
període 2019 – 2020 corresponen a comentaris en 
castellà.

Durant els períodes de restriccions de mobilitat 
s'observa un augment dels comentaris en castellà i 
una disminució de la resta d'idiomes, amb un repunt 
dels comentaris en francès durant el període d'aper-
tura.

Períodes COVID compresos entre:

• Pre confinament: 1 de gen – 12 de març

• Confinament: 13 de març - 20 de juny

• Apertura: 21 de juny – 24 d'octubre

• Restriccions de mobilitat: 25 d'octubre – 31 de 
desembre
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Distribució dels comentaris per idioma

Distribució percentual dels comentaris per època COVID i idioma
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Distribución de los comentarios por idioma versus puntuación media
• La nota mitjana més baixa correspon als comentaris en castellà, que representen més del 50% de les entra-

des a la base de dades, seguidament dels comentaris en francès i japonès.

• 

• Les notes més altes corresponen al comentaris en els idiomes portuguès, anglès i rus. 

Quantitat de comentaris versus rating mitjà per idioma del comentari

Anàlisis temporal del nombre de comentaris per tipus d'atracció 
Quantitat de comentaris versus rating mitjà  per mes i atracció

• La distribució dels comentaris per tipus d'atracció es manté estable en els períodes d'anàlisis, 

• S'observa una diferència important en el nombre de comentaris i valoració, majoritàriament en hotels, pel 
període COVID.

• En el segon trimestre de 2020 s'observa una disminució en els comentaris en comparació a 2019, especi-
alment en hotels. En el tercer trimestre de 2020 es recupera lleument el nombre de comentaris, i torna a 
caure a finals d'any amb les restriccions de mobilitat. 
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Distribució de comentaris per marca 
turística
En la seva majoria, els comentaris de la mostra 
corresponen a atraccions de la marca turística de 
Barcelona.

La resta es divideix principalment en les marques 
Costa Brava, Costa Barcelona, Costa Daurada i 
Pirineus. 

Percentualment, s'observa una disminució dels 
comentaris dels comentaris de la marca de Barcelo-
na i un augment de la marca Costa Brava durant el 
període COVID d'apertura. 

Períodes COVID compresos entre:

• Pre confinament: 1 de gen – 12 de març

• Confinament: 13 de març - 20 de juny

• Apertura: 21 de juny – 24 d'octubre

• Restriccions de mobilitat: 25 d'octubre – 31 de 
desembre.

Distribució dels comentaris per tipus de marca 
turística

Distribució percentual de la quantitat de comentaris 
per època COVID i Marca turística
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Anàlisis temporal de comentaris per marca turística
Quantitat de comentaris versus rating mitjà per mes i marca turística

Quantitat de comentaris versus rating mitjà per mes i marca turística

• La distribució dels comentaris per Marca turística es manté estable en els períodes d'anàlisis.

• S'observa una diferència important en el nombre de comentaris pel �període COVID 2020.

• S'observa una disminució en el rating mitjà pels mesos de mobilitat reduïda, excepte en les atraccions de 
Vall d'Aran i Costa Daurada.

• Al junt de 2019 s'observa una caiguda en el rating de les atraccions de Pirineus, tot i que no s'observa una 

disminució en el nombre de comentaris per aquesta zona.

Distribució de comentaris per tipus d'usuari i període COVID
La gran majoria de comentaris de la mostra corresponen a usuaris del tipus parella, família i amics.

La resta es divideix minoritàriament en viatges d'usuaris sols i negocis. 

Percentualment, s'observa una disminució dels comentaris viatges de negoci després del COVID, així com un 
augment en viatges de família després del confinament. Els viatges d'usuaris només van patir una baixada 
durant el període d'apertura, però van repuntar de nou en el període de nova normalitat.

Períodes COVID compresos entre:

• Pre confinament: 1 de gen – 12 de març

• Confinament: 13 de març - 20 de juny

• Apertura: 21 de juny – 24 d'octubre

• Restriccions de mobilitat: 25 d'octubre – 31 de desembre.
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Distribució dels comentaris per subtipus d'atracció

Distribució percentual de comentaris per època 
COVID i  tipus d'usuari

Distribució dels comentaris per 
idioma
Més de la meitat de comentaris ingressats en el 
període 2019 – 2020 corresponen a comentaris en 
castellà.

Durant els períodes de restriccions de mobilitat 
s'observa un augment dels comentaris en castellà i 
una disminució de la resta d'idiomes, amb un repunt 
dels comentaris en francès durant el període d'aper-
tura.

Períodes COVID compresos entre:

• Pre confinament: 1 de gen – 12 de març

• Confinament: 13 de març - 20 de juny

• Apertura: 21 de juny – 24 d'octubre

• Restriccions de mobilitat: 25 d'octubre – 31 de 
desembre. 

Distribució dels comentaris per idioma
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Distribució percentual dels comentaris per època COVID i idioma

Distribución de los comentarios por idioma versus puntuación media
• La nota mitjana més baixa correspon als comentaris en castellà, que representen més del 50% de les entra-

des a la base de dades, seguidament dels comentaris en francès i japonès.

• Les notes més altes corresponen al comentaris en els idiomes portuguès, anglès i rus. 

Quantitat de comentaris versus rating mitjà per idioma del comentari
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Anàlisis temporal del nombre de comentaris per tipus d'atracció 
Quantitat de comentaris versus rating mitjà  per mes i atracció

• La distribució dels comentaris per tipus d'atracció es manté estable en els períodes d'anàlisis, 

• S'observa una diferència important en el nombre de comentaris i valoració, majoritàriament en hotels, pel 
període COVID.

• En el segon trimestre de 2020 s'observa una disminució en els comentaris en comparació a 2019, especialment 
en hotels. En el tercer trimestre de 2020 es recupera lleument el nombre de comentaris, i torna a caure a finals 
d'any amb les restriccions de mobilitat. 

Distribució de comentaris per marca 
turística
En la seva majoria, els comentaris de la mostra corres-
ponen a atraccions de la marca turística de Barcelona.

La resta es divideix principalment en les marques Cos-
ta Brava, Costa Barcelona, Costa Daurada i Pirineus. 

Percentualment, s'observa una disminució dels co-
mentaris dels comentaris de la marca de Barcelona i 
un augment de la marca Costa Brava durant el període 
COVID d'apertura. 

Períodes COVID compresos entre:

• Pre confinament: 1 de gen – 12 de març

• Confinament: 13 de març - 20 de juny

• Apertura: 21 de juny – 24 d'octubre

• Restriccions de mobilitat: 25 d'octubre – 31 de de-
sembre.

Distribució dels comentaris per tipus de marca turística
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Distribució percentual de la quantitat de comentaris per època COVID i Marca turística

Anàlisis temporal de comentaris per marca turística
Quantitat de comentaris versus rating mitjà per mes i marca turística

• La distribució dels comentaris per Marca turística es manté estable en els períodes d'anàlisis.

• S'observa una diferència important en el nombre de comentaris pel �període COVID 2020.

• S'observa una disminució en el rating mitjà pels mesos de mobilitat reduïda, excepte en les atraccions de Vall 
d'Aran i Costa Daurada.

• Al junt de 2019 s'observa una caiguda en el rating de les atraccions de Pirineus, tot i que no s'observa una dis-
minució en el nombre de comentaris per aquesta zona.
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Distribució de comentaris per tipus 
d'usuari i període COVID
La gran majoria de comentaris de la mostra correspo-
nen a usuaris del tipus parella, família i amics.

La resta es divideix minoritàriament en viatges d'usu-
aris sols i negocis. 

Percentualment, s'observa una disminució dels co-
mentaris viatges de negoci després del COVID, així 
com un augment en viatges de família després del 
confinament. Els viatges d'usuaris només van patir 
una baixada durant el període d'apertura, però van re-
puntar de nou en el període de nova normalitat.

Períodes COVID compresos entre:

• Pre confinament: 1 de gen – 12 de març

• Confinament: 13 de març - 20 de juny

• Apertura: 21 de juny – 24 d'octubre

• Restriccions de mobilitat: 25 d'octubre – 31 de de-
sembre.

Distribució dels comentaris per subtipus d'atracció

Distribució percentual de comentaris per època 
COVID i  tipus d'usuari
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Anàlisis per zones més populars - 
definició dels codi postals populars 
per marca turística 

• Per definir les zones populars es busca determinar 
una comparació entre codis postals. Un primer 
apropament seria per municipi, però de la mos-
tra veiem que hi ha municipis amb només 1 codi 
postal.

• Concretament, hi ha un total de 601 municipis 
amb només un codi postal, sobre un total de 715. 
Això correspon a un 84.0%

• L'alternativa serà buscar un punt intermedi. Es 
prendrà com a referència la marca turística per 
identificar els codis postals populars dins de ca-
dascuna (per volumetria de comentaris Barcelona 
rep molts més comentaris que els pirineus)

• Cada punt es catalogarà de popular o impopular 
si aquest codi postal té un total de comentaris su-
perior al tercer quartil dels comentaris de la co-
marca.

• Això distribueix els codis postals assignant al 25% 
superior de cada marca turística.

#coment. per marca turística i zona popular/no 
popular

%coment. per marca turística i zona popular/no 
popular
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Taula 1: exemple de criteri aplicat a la marca turística de Barcelona

Postal Code # Reviews #Postal codes Median Q2 Q3 Popularity

8001      30.573 63        1.571           462 8.233 popular

8002      73.469 63        1.571           462 8.233 popular

8003      45.066 63        1.571           462 8.233 popular

8004      7.438 63        1.571           462 8.233 no popular

8005      22.222 63        1.571           462 8.233 popular

• S'observa una major quantitat de comentaris de 
turistes espanyols a les costes de Barcelona, en 
comparació amb altres nacionalitats.

• Els turistes britànics prefereixen la Costa Daurada 
i Barcelona per sobre d'altres marques turístiques.

• Les marques turístiques no corresponents a costa 
les visiten majoritàriament locals.

• Considerar que aquest camp té un percentatge 
de nulls al voltant del 60%.

Distribució percentual de comentaris per marca 
turística i nacionalitatDistribució percentual de comentaris per marca turística i nacionalitat

Distribució percentual de comentaris per marca 
turística i nacionalitatDistribució percentual de comentaris per marca turística i nacionalitat

Anàlisis de quantitat de comentaris 
per marca turística i tipus de viatger
• S'observa una major quantitat de comentaris de 

famílies a la Costa Daurada en comparació amb la 
resta de marques turístiques.

• Les parelles es distribueixen entre Barcelona i la 
Costa Brava, en comparació amb les altres mar-
ques turístiques.

• Considerar que aquest camp té un percentatge 
de nulls al voltant del 30%
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Distribució de comentaris per marca turística i trip 
type Distribució de comentaris per marca turística i trip type

Distribució percentual de comentaris per marca 
turística i trip typeDistribució percentual de comentaris per marca turística i trip type
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Traducció de comentaris
Traducció
• S'ha realitzat la traducció dels comentaris a l'idio-

ma anglès, això ha portat més temps del que s'es-
perava ja que l'API presenta temps de treball més 
alts dels esperats

• D'un total de 863k comentaris, s'han traduït els 
que no pertanyen a l'idioma anglès, 631k comen-
taris (~73%)

• No s'han traduït 10k registres per problemes de 
processament intern de l'eina (<2%)

Sentiment analysis
• S'ha realitzat el sentiment analysis a través de l'ei-

na de Microsoft sobre un total de 155k registres, 
corresponents a comentaris d'Atraccions

• Dels registres analitzats, l'eina ha realitzat opinion 
mining a un 82% (127k registres)

• Aquests treballs s'han realitzat mitjançant dos al-
gorismes de processament seqüencial dels co-
mentaris (traducció i anàlisi), cosa que no corres-
pon a un procés àgil. Es recomana tenir això en 
consideració si es vol dur a terme aquestes anàli-
sis amb més freqüència.

• Dels comentaris analitzats un 64% correspon a co-
mentaris positius, 23% a comentaris mixed, 8% a 
comentaris negatius i 3% neutral

• Els comentaris tipus mixed corresponen a comen-
taris que es poden veure com a negatius o posi-
tius (Exemple: 'Many Museums and cathedrals to 
visit.’) 

• La categoria amb més comentaris és Cultural 
(33k). Conté un ~61% de comentaris positius, ~7% 
negatius, ~27% i ~3% neutral

• S'ha establert un criteri de re categorització per 
als comentaris de tipus mixed, a confirmar en 
aquesta sessió

Traducció dels diferents idiomes a 
l'anglès
• S`han traduït un total de 631k comentaris

• La majoria de comentaris corresponen a l'idioma 
castellà seguit del francès i l'italià

• Per als comentaris de la categoria d'atraccions la 
distribució d'idiomes és similar 

• S'observa un total de 10k comentaris que no s'ha 
pogut traduir degut a que l'eina no els processa 
(corresponents a 635 Attraction,~7k Restaurant 
i ~2.6k Hotel)

• Està pendent la traducció de ~8k comentaris cor-
responents a hotels i restaurants

Distribució dels comentaris per idioma
Distribució dels comentaris per idioma

Distribució dels comentaris per idioma per a les 
atraccionsDistribució dels comentaris per idioma per a les atraccions
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Metodologia del tractament de l'anàlisi de sentiments
Segons el tipus d'anàlisis es tindrà tres possibles nivells d'agregació per als resultats

1. Nivell comentari

2. Nivell frase

3. Nivell paraula

Per a facilitar el processa ment dels resultats, s'han construït tres taules amb els resums de cada un dels nivells 
d'agregació dels resultats: comentari, frase i paraula.

Conté comentaris sobre el 
lloc visitat

Comentaris Frases

Conté les frases dels 
comentaris

1: * Conté les paraules target de 
Opinion Mining

Paraules

1: *

Anàlisis a nivell de ccoommeennttaarrii, existeixen 4 
tipus de sentiment:

- Positive
- Negative
- Mixed
- Neutral

Anàlisi de comentari a nivell de ffrraassee.. Un 
comentari pot contenir varies frases.

A cada frase li correspon un sentiment:

- Positive
- Negative
- Neutral

Anàlisi a nivell de paraules. S'ha de 
destacar que hi ha frases que contenen 
varies paraules o 'targets' i altrees que no 
tenen cap.

A cada paraula li correspon un sentiment:

- Positive
- Negative
- Neutral

Exemples de comentaris tipus mixed

• Els comentaris de tipus mixed es caracteritzen per tenir frases positives, negatives i neutres 

• Segons el tipus de comentari s'ha definit un criteri per re categoritzar

» L'exemple 1 té una majoria de frases positives, per la qual cosa es podria considerar positiu

Excellent gastronomy and very good vibes from the staff. They 
have good wines and in price. We were upstairs on the terrace 
and it's excellent when it's very hot. But is not easy to get a 
place on.

» Aquest comentari passarà a ser positiu

» En cas que es tinguin només frases neutres o que el seu percentatge sigui 
50%, s'aplicarà el criteri del rating (major a 3 positiu, menor a 3 negatiu i si és 
igual a 3 neutre)

#	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓
#	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓 + #	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓	𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓 > 0,5				; 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑓𝑓𝑛𝑛𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

#	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓
#	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓 + #	𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓	𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓 < 0,5		; 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐𝑓𝑓𝑛𝑛𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝	𝑛𝑛𝑓𝑓𝑛𝑛𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑓𝑓. 𝑝𝑝. 𝑐𝑐. 	 ; 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓	𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛

𝑓𝑓(𝑥𝑥)
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Impacte COVID mensual
• S'observa una disminució notable entre els comentaris de períodes anteriors al COVID i els períodes de restric-

ció de mobilitat i obertura. 

• El període pre COVID concentra el 80% dels comentaris de la mostra (~124k comentaris) versus els períodes 
següents amb al voltant de ~31k comentaris dividits en 4 fases

• En tenir una diferència de mida de més de tres vegades, les comparacions podrien no ser representatives a 
nivell absolut pel que es compararà a nivell percentual

Distribució dels comentaris per mes any i categorització de sentiment
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Impacte COVID per període
• Tot i la diferència en volum dels dos períodes, 

s'observa que per a totes les etapes de mobilitat 
la distribució de tipus de comentari per sentiment 
és similar.

• L'etapa de nova normalitat com està definida 
conté una quantitat de comentaris poc repre-
sentativa (<50)

Distribució de comentaris per Període COVID i 
sentimentDistribució de comentaris per Període COVID i sentiment

Distribució percentual de comentaris per Període 
COVID i sentimentDistribució percentual de comentaris per Període COVID i sentiment

Distribució de comentaris per Període COVID i 
sentimentDistribució de comentaris per Període COVID i sentiment

Distribució de comentaris per Període COVID i 
sentiment Distribució de comentaris per Període COVID i sentiment

Períodes COVID compresos entre:

• Pre COVID: 1 gen 2019 cap enrere
• Pre confinament: 1 gen 2020 - 12 de març 2020
• Confinament: 13 de març 2020 - 20 juny 2020
• Obertura: 21 juny 2020 - 24 octubre 2020
• Restriccions de mobilitat: 25 octubre 2020 - 31 de-

sembre 2020
• Nova normalitat: 31 desembre 2020 en endavant *

* La mostra només presenta dades fins a desembre de 2020
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Top frases: Target - Assessment
Top frases (target + assesment) més freqüents positi-
ves/negatives global

Positives

Target Assessment Frecuencia

experience great 1701

time great 1638

staff friendly 1418

place beautiful 1276

tour recommend 1269

place nice 1262

service excellent 1055

place great 1027

experience good 888

atmosphere good 879

»  Les millors experiències s'associen a llocs

Negatives

Target Assessment Frecuencia

price high 205

entrance expensive 150

prices high 124

place small 123

food expensive 122

price expensive 111

flight delayed 108

experience bad 103

place crowded 100

park small 92

» Les principals queixes venen dels preus alts

Top frases: Target – Assessment  - 
comparativa 2019 vs. 2020
Positives 2019

Target Assessment Frecuencia

experience great 1701

time great 1638

tour friendly 1418

staff beautiful 1276

place recommend 1269

place nice 1262

service excellent 1055

place great 1027

atmosphere good 888

tour good 879

Positives 2020

Target Assessment Freqüència

experience great 349

time great 264

experience good 214

staff friendly 188

place nice 161

atmosphere good 150

place beautiful 140

experience unforgettable 121

experience recommended 116

treatment good 115

» Desapareixen conceptes associats a tours i serveis y 
apareixen conceptes associats al tracte 

Negatiu 2019

Target Assessment Freqüència

price high 157

food expensive 112

entrance expensive 112

place small 97

prices high 95

flight delayed 94

price expensive 87

place crowded 84

park small 81

experience bad 78
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Negatiu 2020

Target Assessment Freqüència

experience brutal 36

experience bad 16

price high 16

entrance expensive 16

museum small 14

service bad 12

prices expensive 10

water dirty 10

setting brutal 10

quality poor 9

» Desapareixen queixes sobre parcs i vols retrassats i 
apareixen queixes sobre experiències, museus i serveis

Top frases: Target – Assessment  - 
per categoria
Top frases (target + assesment) més freqüents posi-
tives/negatives per al top 15 de categories

Category

Cultural

Outdoors

Landmarks

Sightseeing Tours

Museums

Shopping

Theaters & Sta-
diums

Bars

Amusement Parks

Other

Adventures

Food and Drink

Zoos/Aquariums

Amusements

Nightlife

Target Assessment Freqüència % Total

place beautiful 399 0,68%

park beautiful 568 2,00%

place beautiful 132 0,80%

tour recommend 573 2,17%

museum interesting 133 1,21%

place great 114 0,99%

experience great 90 0,87%

staff friendly 183 1,46%

park great 94 0,96%

place great 65 1,16%

experience great 160 1,95%

tour recommend 41 0,68%

aquarium nice 34 0,89%

time great 101 3,31%

staff friendly 58 1,83%

Target Assessment Freqüència % Total

entrance expensive 76 0,13%

park small 45 0,16%

place crowded 14 0,08%

tour recommend 30 0,11%

museum small 47 0,43%

market crowded 32 0,28%

stadium old 30 0,29%

place small 38 0,30%

food expensive 90 0,92%

street crowded 29 0,52%

experience brutal 14 0,17%

place small 4 0,07%

aquarium small 20 0,52%

price high 5 0,16%

place small 15 0,47%
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Resultats de tipus de comentari per 
categoria d'Attraction
• S'observa una diferència notable entre els comen-

taris d' 'Amusement Parks' versus la resta de cate-
gories

• S'observen petites diferències en la distribució de 
la categoria 'Sightseeing Tours' amb una major 
quantitat de comentaris positius

• Considerar que aquesta columna té al voltant de 
30% de nuls

Distribució per Categoria i Sentiment
Distribució per Categoria i Sentiment

Distribució percentual per Categoria i SentimentDistribució percentual per Categoria i Sentiment

Períodes COVID compresos entre:

• Pre COVID: 1 gen 2019 cap enrere
• Pre confinament: 1 gen 2020 - 12 de març 2020
• Confinament: 13 de març 2020 - 20 juny 2020
• Obertura: 21 juny 2020 - 24 octubre 2020
• Restriccions de mobilitat: 25 octubre 2020 - 31 de-

sembre 2020
• Nova normalitat: 31 desembre 2020 en endavant *

* La mostra només presenta dades fins a desembre de 2020

Resultats per categories en períodes 
COVID
Distribució percentual de comentaris per Període 
COVID i sentiment

Distribució percentual de comentaris per Període COVID i sentiment Shopping

Shopping



Resultats39

Theaters & StadiumsTheaters & Stadiums

Amusements ParksAmusements Parks

• S'observen diferències en les distribucions de les 
categories de Shopping, Theaters i Amusement 
Parks en comparació amb el general de la mostra.

• Aquestes categories presenten un percentatge 
més gran de comentaris de tipus mixed i menor 
de tipus ‘positive’ en les èpoques post COVID

• Destaca la baixa quantitat de comentaris positius 
que tenen la categoria de ‘Amusement Parks’ en 
comparació a la resta.

• S'observa una valoració més positives d'activitats 
a teatres i estats post COVID

Resultats per tipus de viatger
• Tot i la diferència en volum de les categories, 

s'observa quines distribucions de tipus de 
comentaris per sentiment sñon similars

• S'observa que la categoria de viatge Business té 
un volum de comentaris inferior, cosa que fa que 
sigui poc comparable a la resta de categories.

• Cal tenir en compte que aquesta variable no 
està informada per aproximadament el 30% 
dels comentaris de la mostra

• No s'observen diferències en les distribucions 
de comentaris per períodes COVID

Distribució dels comentaris per tipus de sentiment i 
trip type
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Resultats per nacionalitat de l'autor
• Per dur a terme aquesta anàlisi s'ha 

estandarditzat el camp de location de l'autor 
(opcional i informat només per al 40% de la 
mostra) 

• Aquest camp és de text lliure, per la qual cosa 
s'han aplicat algorismes de normalització de 
locacions per identificar els països associats a 
l'input

• Tot i la diferència en volum de les categories, 
s'observa quines distribucions de tipus de 
comentari per sentiment són similars

• S'observa que pel top 5 de categories la 
quantitat de comentaris és representativa

• Cal tenir en compte que aquesta variable 
no està informada per a prop del 60% dels 
comentaris de la mostra

Distribució dels comentaris per tipus de sentiment i 
nacionalitat

Distribució percentual de comentaris per Període 
COVID i sentimentDistribució percentual de comentaris per Període COVID i sentiment
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• S'observen diferències en les distribucions 
per a les nacionalitats ES i ITA del top 5 de 
Nacionalitats 

• Aquestes categories presenten un 
percentatge menor i major de comentaris 
positius per als períodes d'obertura COVID

• En termes absoluts es deu a una baixa en el 
turisme d'aquestes nacionalitats en aquests 
períodes

Períodes COVID compresos entre:

• Pre COVID: 1 gen 2019 cap enrere
• Pre confinament: 1 gen 2020 - 12 de març 2020
• Confinament: 13 de març 2020 - 20 juny 2020
• Obertura: 21 juny 2020 - 24 octubre 2020
• Restriccions de mobilitat: 25 octubre 2020 - 31 de-

sembre 2020
• Nova normalitat: 31 desembre 2020 en endavant *

* La mostra només presenta dades fins a desembre de 2020

Resultats nacionalitat de l'autor
Distribució percentual de comentaris per Període 
COVID i sentiment

• S'observen diferències en les distribucions per a 
les nacionalitats ES i ITA del top 5 de Nacionalitats 

• Aquestes categories presenten un percentatge 
menor i major de comentaris positius per als perí-
odes d'obertura COVID

• En termes absoluts es deu a una baixa en el turis-
me d'aquestes nacionalitats en aquests períodes
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Resultats per marca turística
• Tot i la diferència en volum de les categories, 

s'observa quines distribucions de tipus de 
comentari per sentiment són similars

• Hi ha un percentatge més gran de comentaris 
de tipus mixed a la costa dorada 

• S'observa que per al top 4 de marques 
turístiques els comentaris tenen un volum 
suficient com per fer comparacions 
percentuals entre elles.

• No s'observen diferències entre les 
distribucions de comentaris per períodes 
COVID

Distribució dels de comentaris per sentiment i 
marca turística



Conclusions

5
• L’aplicació de tècniques de sentiment a les opinions online són una eina molt útil per conèixer la percepció dels 

visitants. 
• Seria òptim poder aplicar models de tractament de text que estiguin entrenats per al domini del turisme i no 

de forma general.
• Al realitzar les traduccions a l’anglès hi haurà informació que es pot perdre. Caldria estudiar com poder homo-

geneïtzar els resultats en diferents idiomes sense realitzar les traduccions prèvies.
• Cal tenir present que els usuaris de realitzen les opinions online són un perfil concret de visitants. 
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