SOBRE ‘DE RUTA EN FAMÍLIA’
SOBRE NOSALTRES
Som l’Àlex Alonso, la Laia Díaz
i l’Aina, a qui amorosament
anomenem ‘la becària’.
Qui acostuma a estar darrere
de tot el contingut és la Laia.
Llicenciada en Periodisme i
també en Publicitat i Relacions
Públiques, s’ha especialitzat en
gestió xarxes socials i creació
de contingut online. També ha
cursat estudis de fotografia.
L’Àlex també és llicenciat en
Periodisme i és redactor des des
del 2009 a la televisió local del
Camp de Tarragona TAC12.

ABANS DE
‘DE RUTA EN FAMÍLIA’
Encara que De ruta en família
neix, oficialment, a l’octubre
del 2018, és l’evolució del blog
Històries d’una càmera, on
durant més de quatre anys vam
estar compartint les nostres
aventures en parella, relats que
es poden seguir consultant a De
ruta en família.

•

De ruta en família és un blog de viatges d’una petita
família de Tarragona, escrit en català i castellà, que
ofereix rutes, itineraris, mapes i consells per realitzar i
planificar viatges per lliure arreu del món.

•

Després de 4 anys viatjant en parella, el 2017 la família va
créixer. Des de llavors, els relats de viatges en parella han
passat a ser relats de viatges en família, perquè sí, es pot
viatjar amb nens.

•

No viatgem entre grans luxes, ni tampoc som motxillers.
Estalviem com qualsevol altra família i som nosaltres
mateixos els qui organitzem els viatges. Volem viatjar
barat, però sense renunciar a la comoditat d’una habitació
doble amb bany privat.

•

El blog ha evolucionat des del naixement de la nostra
filla, que va pujar a un avió abans dels 5 mesos i abans del
dos anys haurà creuat l’Atlàntic per primera vegada.

•

A De ruta en família, hi trobaràs els relats de viatges en
parella i també els quaderns de viatge des que som una
família de tres.

•

Els articles estan basats en les nostres pròpies
experiències. No fem recomanacions sense haver-ho
viscut perquè, per davant de tot, volem ser rigorosos.

•

Som una família real, sense filtres vintage, ni fotos
que busquen el postureig. Gaudim dels viatges sense
floritures, ni posats forçats.

SOCIAL MEDIA

TREBALLEM JUNTS?
Tens una col·laboració en
ment? Posa’t en contacte
amb nosaltres i comencem
a treballar per mirar de fer-ho
possible!
Mail: info@derutaenfamilia.com
Tel: 620.476.234
Web: derutaenfamilia.com

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

1,780

1,302

848

40

AUDIÈNCIA DEL BLOG
Pàgines vistes al mes

Usuaris únics

Usuaris que tornen

1,632

720

11,7%

Perfil dels usuaris
Darrera actualització:

Un 56% són dones d’entre 25 i 44 anys.

Desembre 2018

Més del 82% resideix a Catalunya.

De ruta en família
ELS NOSTRES ARTÍCLES MÉS POPULARS

Els pobles més bonics de
l’Alsàcia i els seus mercadets
de Nadal

Els mercadets de Nadal de
Carcassonne i de Toulose

Un dia a Estrasburg

LES NOSTRES SECCIONS
•

Àfrica

•

Viatjar amb nens

•

Amèrica

•

Planifiquem el teu viatge

•

Àsia

•

Europa

EL NOSTRE AMOR PER LA FOTOGRAFIA
•

1r premi al concurs fotogràfic #tarragoninament organitzat pels Xiquets de Tarragona (2013)

•

1r premi al concurs fotogràfic #stacastellera organitzat per la Colla Jove de Tarragona (2013)

•

1r premi al concurs fotogràfic #fotosquefancolla organitzat per Llet Nostra i Òmnium Cultural

•

Participació a l’exposició col·lectiva “Dones castelleres” (2015)

•

Participació a l’exposició col·lectiva “Fort” (2016)

•

Participació a l’exposició col·lectiva “L’endemà del Concurs” (2018)

PARLEN DE NOSALTRES
•

23/10/2014 – Històries d’una càmera a Sicília. Article a El blog dels viatges

•

11/03/2015 – Històries d’una càmera inquieta. Article al blog de l’Ajuntament de Tarragona

•

16/07/2015 – Entrevista al Diari de Tarragona per la participació a la Watermelon Pool

•

16/07/2015 – Entrevista a Ràdio Ciutat de Tarragona per la participació a la Watermelon Pool

•

25/07/2016 – Entrevista a Onda Cero Tarragona (a partir del minut 47)

•

05/09/2017 – Santa Tecla. Calentant motors i una entrevista engrescadora. Entrevista al directori
de turisme familiar Què fem family

info@derutaenfamilia.com

620.476.234

derutaenfamilia.com

