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Abstract 
 

En aquest treball es desenvoluparà una eina web enfocada en la renovació de la imatge i de gestió de 

la informació d’un negoci. Un dels principals objectius del projecte serà crear una eina per tal de 

centralitzar la informació del negoci, en aquest cas, un local de restauració, a través d’una Intranet.  

 

Un altre objectiu principal serà promocionar i vendre reserves per les dates clau, on l’entrada és de 

pagament. 

 

Per altra banda, es realitzarà un branding de la marca, renovant la presència digital d’aquest negoci a 

la xarxa així com planificant i dissenyant una estratègia de difusió. 
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Abstract (english version) 
 
In this work a web tool focused on the renovation of the image and management of the information of 

a business will be developed. One of the main objectives of the project, will be to create a tool to 

centralize the information of the business, in this case a restaurant, through an Intranet. 

 

Another main objective will be to promote and sell reserves where the entry is payable. 

 

On the other hand, there will be a branding of the brand, renewing the digital presence of this business 

on the network as well as planning and designing a broadcasting strategy. 
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1. Introducció 
El fet d’escollir aquest projecte, no és casualitat ni quelcom semblant: és una meta que m’agradaria 

implantar en un negoci familiar i que espero els agradi per tal de dur-ho a terme durant el pròxim any. 

 

Fa un temps, vaig estar recolzant la feina d’un negoci familiar i vaig adonar-me’n de mancances 

d’organització, màrqueting, publicitat, documentació, etc. Vaig veure que necessiten tenir tota la 

informació centralitzada per tal de trobar-la fàcilment, a més d’activar el màrqueting i presència a les 

xarxes socials. La part pública del lloc web només és informatiu i vaig trobar interessant poder reservar 

les entrades de pagament des d’aquí.  

 

Durant la realització del projecte, es desenvoluparà un portal web que centralitzarà la informació de 

diferents tipus: tant del client final com del personal organitzador de l’empresa. El lloc web servirà tant 

per a millorar la imatge que es percep del negoci com per a tenir d’una forma accessible de 

documentació d’organització del personal encarregat.  

 

El consumidor final tindrà una millor percepció, multi plataforma i de més fàcil accés. Els responsables 

i coordinadors, disposaran de tota la informació relativa al treball del dia a dia de forma actualitzada, 

organitzada i centralitzada. A més de mostrar els serveis que s’ofereixen, informació de l’establiment, 

fotografies de l’interior, etc., es mostrarà la carta i la informació dels esdeveniments. 

 

També s’implementarà un e-commerce per a vendre les entrades dels principals dies clau on aquestes 

són de pagament. 

 

Crear un espai on organitzar la informació de l’empresa i el personal i a l’hora rellançar una marca 

pública del negoci.  

 

El factor diferencial versus la competència és la centralització de la informació, la venta d’entrades 

online, la complexitat del portal, la sensació d’un treball ben elaborat i no un lloc web simple estàtic.  
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2. Descripció 
Mitjançant el desenvolupament d’aquest projecte, l’objectiu és crear un espai digital accessible per 

tothom i alhora renovar la imatge: tant clients com el personal encarregat de l’organització; per tal de 

tenir la informació centralitzada i actualitzada, sense redundància ni inconsistència de dades.  

 

És imprescindible millorar la gestió de la informació i documentació (actualment està tot dispers: les 

nòmines, comandes, llei de protecció de dades..., estan repartides al núvol, correu electrònic, en 

local...).  

 

L’espai digital oferirà:  

Þ Pròxims esdeveniments. 

Þ Carta i oferta d’oferiments. 

Þ Àrea privada tipus Intranet per a centralitzar la informació. 

Þ Comerç electrònic per a adquirir les entrades dels esdeveniments de pagament. 

 

Per a crear el portal s’utilitzarà el Sistema de Gestió de Continguts WordPress. 

 

Alguns dels plugins utilitzats són el ‘WooCommerce’ per a poder adquirir les entrades anticipades, 

Social Icons per a situar totes les icones de les xarxes socials, ‘Jetpack’ per a desactivar els plugins en 

algunes pàgines, ‘Adapta RGPD’ per a configurar la informació de galetes i llei de protecció de dades, 

‘Contact Form 7’ per a la creació i configuració del formulari de contacte, ‘WooCommerce add to cart 

Text change’ per a modificar el text de la cistella, ‘WooCommerce Enhancements for Spanish Market’ 

per a modificar el formulari de confirmació de reserva, ‘WP Customer Area’ per a la creació de la 

Intranet, ‘WP Meta and Date Remover’ per a eliminar etiquetes d’autors i dates en les pàgines i ‘Yoast 

Seo’ per a optimitzar el posicionament a Google. 

 
 
També s’inclourà un important estudi de branding i màrqueting, contractant un Community Manager 

que faci seguiment de les xarxes socials i les promocioni tant a nivell gratuït com de pagament i poder 

desplegar les promocions que aniran variant. 

 

La implementació de SEO i SEM també s’inclourà, per tal de millorar la presència a la xarxa, utilitzant 

les eines que ofereix el gegant Google. 
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3. Objectius 

3.1 Objectius principals 

Þ Renovació de la marca del negoci Lounge Club The Police 080 (nova imatge, tonalitats).  

Þ Aconseguir la fidelitat de la marca a un mercat determinat (fer focus al públic de 18-30 anys). 

Þ Elaboració d’una eina per a gestionar informació del dia a dia (treballadors, horaris, vacances, 

comandes, etc.)  

Þ Elaboració d’una estratègia de branding i màrqueting a la xarxa (guanyar presència a les 

xarxes socials com Facebook i Instagram).  

Þ Implementació d’un comerç electrònic on els clients podran adquirir les entrades dels principals 

esdeveniments on l’entrada és de pagament. 

 

3.2 Objectius Secundaris  

Þ Explotació la integració d’eines de Google a WordPress. 
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4. Anàlisi del Stack Tecnològic 

4.1 Elecció de la tecnologia CMS 

 
S’ha analitzat les diferents opcions que ofereix el mercat a nivell de CMS, on finalment les opcions a 

tenir en compte eren Drupal i WordPress.  

 

S’ha escollit WordPress sobre Drupal pels següents motius: 

Þ Tant WordPress com Drupal compleixen els requeriments de seguretat, SEO i capacitat de 

gestió de la informació per tal de realitzar els objectius del projecte. 

Þ La corba d’aprenentatge de Drupal generava un sobrecàrrec en la realització del projecte.  

Þ L’elaboració d’un back-office de gestió amb Drupal generava un sobrecàrrec en comparació 

amb WordPress. 

 

 

 

Drupal VS WordPress 
 
Drupal 

 

Avantatges: 

v Optimització de l’ús de PhP (suporta més visites). 

v Orientat a comunitats. 

v Codi molt net. 

v Alta seguretat. 

v Opció de canvi de gestor de bases de dades. 

 

Desavantatges: 

v Codi complicat. 

v Corba d’aprenentatge complicada, tant a nivell d’usuari com de desenvolupador. 

v Interfície menys amigable.  

v Menys suport i menys desenvolupadors.  

v Necessitat de coneixements HTML i PhP de base. 
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WordPress 

 

Avantatges:  

v Facilitat d’usabilitat. 

v Multitud de temes. 

v Back-end amigable. 

v Comunitat de suport.  

v Quantitat de plugins. 

v Corba d’aprenentatge en comparació amb altres CMS. 

 

Desavantatges: 

v Necessitat de hosting potent. 

v Necessitat de coneixements HTML i PhP en cas de modificació de temes. 

v Responsabilitat del desenvolupador si es necessita filtres de SPAM. 

v Objectiu d’atacs degut a la popularitat. 
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4.2 Elaboració del disseny públic del web 

 

El tema escollit s’anomena Pique by Automattic, que potencia la fàcil visualització de tot el contingut 

amb un cop de scroll, una tecnologia cada cop més utilitzada on no és necessari fer clics per a 

visualitzar la informació. També està molt bé preparat a nivell adaptatiu, ja que s’adapta perfectament 

a tots els dispositius: ordinadors, tauletes i telèfons intel·ligents.  

 

La idea era adaptar una plantilla on la pàgina impacti i doni vida. Tota la informació la trobarem de 

forma seqüencial, és a dir, la navegació és molt “lleugera”.  
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WireFrames Lo-Fi 
 

Els WireFrames inicials, és a dir, els Lo-Fi, són els següents. 

Aquesta distribució s’ha pensat per ser senzilla i concisa, l’objectiu es visualitzar la informació el més 

fàcil possible i poder fer un cop d’ull ràpidament. 

 

 
Il·lustració 1: Pàgina inicial Lo-Fi. 

 
 

 
Il·lustració 2: Pàgina dels esdeveniments, carta i establiment Lo-Fi. 
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Il·lustració 3: Pàgina de contacte Lo-Fi. 

 
 

 
Il·lustració 4: Pàgina de la història de l’establiment Lo-Fi. 

 
 

 
Il·lustració 5: Part final de xarxes socials i política de dades Lo-Fi. 
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Il·lustració 6: Pàgina Inicial (vista smartphone) Lo-Fi. 

 
Il·lustració 7: Pàgina dels esdeveniments, carta i 

establiment (vista smartphone) Lo-Fi. 

 
Il·lustració 8: Pàgina de la història de l’establiment (vista 

smartphone) Lo-Fi. 

 
Il·lustració 9: Pàgina de la història de l’establiment (vista 

smartphone) Lo-Fi. 
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WireFrames Hi-Fi 
 

 
Il·lustració 10: Pàgina inicial Hi-Fi. 

 
 

 
Il·lustració 11: Pàgina dels esdeveniments Hi-Fi. 

 
 

 
Il·lustració 12: Pàgina de la carta Hi-Fi. 
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Il·lustració 13: Pàgina de la història de l’establiment Hi-Fi. 
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Il·lustració 14: Pàgina Inicial (vista smartphone) Hi-Fi. 

 
Il·lustració 15: Pàgina dels esdeveniments, carta i 

establiment (vista smartphone) Hi-Fi. 

 
Il·lustració 16: Pàgina dels esdeveniments, carta i 

establiment (vista smartphone) Hi-Fi. 

 
Il·lustració 17: Pàgina de la història de l’establiment (vista 

smartphone) Hi-Fi. 
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Després de tenir en compte els dissenys dels wireframes, la part pública llueix així: 
 
 

 
Il·lustració 18: Pàgina inicial pública configurada amb el tema Pique by Automattic. 

 
 

 
Il·lustració 19: Pàgina dels pròxims esdeveniments, si és necessària la reserva s’indica amb el text de reserves anticipades. 
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Il·lustració 20: Pàgina de cartes on cada secció inclou un enllaç a un document pdf. 

 
 

 
Il·lustració 21: Pàgina de fotos de l'establiment. 
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Il·lustració 22: Pàgina de la història del negoci. 

 
 

 
Il·lustració 23: Pàgina de contacte. 
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4.3 Desenvolupament de la Intranet i configuració del back-office 
4.3.1 Arquitectura de la informació 

En aquest cas, són els responsables del negoci els que accedeixen a la informació. Des que fan login, 

poden visualitzar i/o modificar els documents i fer logout. El procés de navegació és simple. Fan login, 

naveguen per l’àrea privada on apareixen les pàgines i documents que tenen accés i fan logout. 

Dins de l’àrea privada, les pàgines de l’usuari responsable són nòmines, personal, comandes i 

calendaris, encara que es poden afegir segons es necessiti.  

 

A la part pública, els usuaris seguiran l’ordre del menú si fan scroll, ja que el contingut està basat en 

una pàgina, exceptuant si es vol iniciar el procés de reserva on l’usuari fa clic a l’esdeveniment que 

està interessat, omple les dades i introdueix el mètode de pagament. 

 

Els usuaris que només vulguin visualitzar la part pública, com el sistema implementat és tot en una 

pàgina, fent scroll es va d’inici a fi. 

 
Il·lustració 24: Gràfic de l'arquitectura de la part pública. 

 

 

Els usuaris que vulguin fer una reserva, des de la part pública, baixen una pàgina i accedeixen als 

esdeveniments disponibles; un cop s’escull el desitjat es confirma la cistella, s’omplen les dades i es 

rep un correu electrònic de confirmació.  

 

 
Il·lustració 25: Gràfic de l’arquitectura del procés de reserva. 

 
 
L’usuari amb privilegis per a accedir a la Intranet, per ara només el responsable, accedeix directament 

des de l’àrea privada on es mostren les pàgines recents i les que té assignades. Quan la selecciona, 

veu el contingut i arxius dins de la mateixa. 

 

 
Il·lustració 26: Gràfic de l’arquitectura de la Intranet. 

Home

Eventos

Música

Historia

Contacto

Home Esdeveniments Reserva / Compra Confirmació

Àrea Privada Pàgines Arxius
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4.3.2 Configuració de la seccions “Eventos” 

A l’apartat “eventos” el client podrà veure els pròxims esdeveniments especials. Si fa clic, podrà ampliar 

la informació de l’esdeveniment i realitzar la reserva. 

 

El contingut d’aquesta secció són pàgines i subpàgines, és a dir, els esdeveniments són fills de la 

pàgina esdeveniments. A la subpàgina, s’inclourà l’enllaç al comerç electrònic per a començar l’inici 

del procés de reserva.  

Si es vol modificar, cal modificar el contingut de la pàgina i/o subpàgina. 

 
 
CONFIGURACIÓ DE LA SECCIÓ 

 
El tipus de pàgina és ‘Grid Page’ i les subpàgines son ‘testimonials’, per a que es mostri la imatge 

destacada dins de l’esfera i el text desitjat. Això ho ofereix el tema de la plantilla.  

 

 

 
Il·lustració 27: Pàgina esdeveniments i subpàgines (cada esfera és una pàgina que cau de la principal). 

 
 

 
Il·lustració 28: Vista final de la secció d’esdeveniments. Al fer clic a l’enllaç de cada esdeveniment, et redirigeix al mòdul e-

commerce explicat a continuació. 
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Per a configurar la part de comerç electrònic i poder reservar entrades dels esdeveniments especials, 

s’ha instal·lat el plugin Woo Commerce. Un cop descarregat, pujat via FTP al hosting i activat, s’ha 

procedit a la seva configuració. Un cop indicat les dades, es creen els productes (en aquest cas els 

esdeveniments). 

 

 
Il·lustració 29: Configuració del plugin WooCommerce per a crear la botiga online i fer reserva dels esdeveniments clau. 

 
 

 
Il·lustració 30: Creació dels productes a vendre, en aquest cas els pròxims tres (cap d’any, reis i carnaval). 



 
 

06.569 – TFG - Gestió i publicació de continguts   Pàgina 30 de 97 
 

 
Il·lustració 31: Descàrrega i configuració del plugin ‘WooCommerce Admin’ per a administrar el comerç electrònic. 

 
 
 
Un cop ja està configurat, el plugin està pensat per a botigues online on el llistat de productes és extens, 

però no és el cas. Per tant, s’ha eliminat el filtre d’ordenar els productes per preu o descripció. En 

aquest pas, al CSS addicional s’ha afegit el codi seleccionat. 

A més, s’ha eliminat el text que mostra el número de productes mostrats afegint una funció a l’arxiu 

functions.php.  

 

 
Il·lustració 32: Eliminació del filtre per a ordenar els productes, ja que no té sentit en aquest projecte. 

 
 



 
 

06.569 – TFG - Gestió i publicació de continguts   Pàgina 31 de 97 
 

 
Il·lustració 33: Ja no apareix el desplegable amb els criteris d’ordenació. 

 
 

 
Il·lustració 34: Eliminació del text del total de productes, ja que no té sentit en aquest projecte. 
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Per defecte, en aquesta plantilla, la part de botiga online no utilitza el total d’amplada de la pàgina. Per 

a que així sigui, al CSS addicional s’ha afegit el codi seleccionat. 

 
 

 
Il·lustració 35: Afegit del codi per a que el llistat d’esdeveniments ocupi el total d’amplada de la pàgina. 

 
 

 
Il·lustració 36: Ja agafa tota l’amplada! 
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Els esdeveniments tenen un descompte si es fa reserva anticipada. Per defecte, en aquest plugin, 

apareix una etiqueta indicant “sale” i s’ha procedit a eliminar-la afegint el codi seleccionat al fitxer de 

CSS addicional. 

 

 
Il·lustració 37: Afegit del codi per a suprimir la nota de “SALE”. 

 
 

 
Il·lustració 38: Afegit del codi per a eliminar el “SALE” d’un segon apartat. 

 
 
 



 
 

06.569 – TFG - Gestió i publicació de continguts   Pàgina 34 de 97 
 

 
Il·lustració 39: Ja no apareix el “SALE”. 

 
 
 
 

La botiga online està pensada en anglès i per modificar el text d’afegir a la cistella s’ha configurat el 

plugin “Write your text for [add to cart] button”. 

 

 
Il·lustració 40: Modificació del text per “Añadir al carro” de sota dels esdeveniments (productes). 
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Il·lustració 41: Text modificat. 

 
 

Els formularis de reserva també apareixen en anglès, per a fer la traducció s’ha descarregat el fitxer 

corresponent del castellà i s’ha copiat al directori corresponent. Ara ja apareix tot traduït.  

 

 
Il·lustració 42: Descàrrega de la resta de traduccions de WooCommerce. 
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Il·lustració 43: Canvi de nomenclatura de l’arxiu que conté les traduccions i pujada via FTP. 

 
 

 
Il·lustració 44: Tots els textos ja estan traduïts, ja que es mostraven en anglès. 
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Al realitzar una reserva, el sistema envia un e-mail a l’adreça de correu electrònic indicant les dades 

del client. S’ha configurat a mida la distribució del text que es genera.  

A més, s’ha traduït el text mancant de les formes de pagament que apareix al procés de reserva. 

 
 

 
Il·lustració 45: Edició del text del correu electrònic que es genera al completar una reserva. 
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4.3.3 Configuració de la secció Carta 

A l’apartat carta, dividit en 3 apartats (còctels, gintònics i resta d’alcohol) s’inclourà un enllaç a cada 

apartat on apuntarà al document en format pdf per tal de que els clients puguin visualitzar l’oferta que 

s’ofereix.   

 

El contingut d’aquesta secció són pàgines i subpàgines, és a dir, els tipus d’alcohol són fills de la pàgina 

carta. A la subpàgina, s’inclourà l’enllaç al document pdf amb la informació.  

Si es vol modificar, cal modificar el contingut de la pàgina i/o subpàgina. 

 
 
CONFIGURACIÓ DE LA SECCIÓ 

 
El tipus de pàgina és ‘Grid Page’ i les subpàgines son ‘testimonials’, per a que es mostri la imatge 

destacada dins de l’esfera i el text desitjat. Això ho ofereix el tema de la plantilla.  

 

 
Il·lustració 46: Pàgina carta i subpàgines (cada esfera és una pàgina que cau de la principal). 

 
 

 
Il·lustració 47: Vista final de la secció de la carta. 
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4.3.4 Configuració de la secció “Establiment” 

 
CONFIGURACIÓ DE LA SECCIÓ 

 
El tipus de pàgina és ‘Grid Page’ i les subpàgines son ‘testimonials’, per a que es mostri la imatge 

destacada dins de l’esfera i el text desitjat. Això ho ofereix el tema de la plantilla.  

 

 
Il·lustració 48: Pàgina establiment i subpàgines (cada esfera és una pàgina que cau de la principal). 

 
 

 
Il·lustració 49: Vista final de la secció de l’establiment. 
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4.3.5 Configuració de la secció “Historia” 

Aquesta secció és simplement una pàgina de text explicant la història del local. El text està centrat i 

justificat.   
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4.3.6 Configuració de la secció “Contacto” 

La secció “contacto” inclou dues parts: el formulari de contacte i les dades de contacte. S’ha generat 

una taula via HTML per a separar en dues parts el contingut de la pàgina. 

 
 
CONFIGURACIÓ DE LA SECCIÓ 

 
Per a mostrar el formulari de contacte mitjançant el plugin corresponent, s’ha procedit a crear-lo i 

configurar-lo amb els camps que es volen demanar.  

Un cop s’envia, es mostra un text informatiu (tant si hi ha errors com si s’envia), que ha sigut traduït ja 

que per defecte es mostren en anglès.  

També s’ha configurat el correu electrònic que rep la persona responsable de gestionar els formularis. 

 

 
Il·lustració 50: Creació del formulari que ofereix el plugin ‘Contact Form 7’. 

 
 

 
Il·lustració 51: Configuració del formulari, etiquetes, camps obligatoris... 
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Il·lustració 52: Configuració de la taula amb el contingut dividit. Amb la classe overlay que inclou el tema les dades de contacte 

es veuen remarcades. 
 

 

 
Il·lustració 53: Exemple de correu electrònic rebut amb el formulari enviat. 
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4.3.7 Configuració de la Intranet 

Per a que el responsable tingui accés a l’àrea privada i disposi de la informació centralitzada, s’ha 

configurat amb el plugin ‘WP Customer Area’. Aquest plugin, permet crear una Intranet dins d’un 

sistema WordPress.  

Un cop descarregat, instal·lat i configurat, s’ha donat d’alta l’usuari i les pàgines on tindrà accés (a més 

d’afegir contingut).  

S’ha ocultat el menú que es veia per defecte, s’ha utilitzat tota l’amplada disponible per a mostrar 

continguts,  

 
 
CONFIGURACIÓ DE LA INTRANET 

 

 
Il·lustració 54: Creació de les pàgines assignades a l’usuari Responsable. 

 
 

 
Il·lustració 55: Accés amb l’usuari Responsable. 
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Il·lustració 56: Vista prèvia inicial. 

 

 

 
Il·lustració 57: Canvi de visualització per a que es vegi a pàgina complerta. 
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Il·lustració 58: Ja agafa tota l’amplitud de la pàgina! 

 
 
 

 
Il·lustració 59: Canvi de visualització per a ocultar el menú a la Intranet ja que no és necessari. 
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Il·lustració 60: Ja no apareix el menú. 

 

 
Il·lustració 61: Llistat de pàgines assignades a l’usuari Responsable. 
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Il·lustració 62: Activació del mòdul Jetpack per a controlar la visibilitat dels widgets i configuració del widget de les xarxes 

socials, per a no mostrar-ho quan l’usuari fa login, ja que no és necessari. 
 
 

 
Il·lustració 63: Ja no es mostren les xarxes socials. 
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Il·lustració 64: Descàrrega del plugin ‘WP Meta and Date Remover’ per a eliminar la informació del creador i data de les 

pàgines. 
 
 

 
Il·lustració 65: Vista prèvia de la informació a eliminar (data i creador). 
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Il·lustració 66: Inserció del codi que proporciona el plugin. 

 
 

 
Il·lustració 67: Ja no apareix la informació innecessària. 
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5. Metodologia 
La metodologia de treball que seguiré és la següent: 
 

1. Recopilació d’informació i valoració de la mateixa. 

a. Xarxa: 

i. CMS (WordPress o Drupal). 

ii. Allotjament. 

iii. Domini. 

iv. Plugins. 

v. Comerç electrònic. 

vi. Temes. 

vii. Seguretat. 

viii. Google Analytics. 

ix. SEO i SEM. 

x. Màrqueting. 

b. Disseny: 

i. Logo. 

ii. Estructura del portal. 

 
2. Instal·lació, prova i valoració en local. 

 
3. Amb la valoració del CMS escollit, es realitzarà tot tipus de prova relacionat amb el punt 1a. 

 

4. Afegir el contingut del portal. 

a. Estructura final. 

b. Menús. 

c. Fotografies. 

d. Estructura de la base de dades. 

 
5. Ús de Google Analytics i valoració dels resultats. 

 
6. Modificació depenent dels resultats del punt anterior. 

 
7. Implementació de SEO i SEM. 

 
8. Màrqueting i branding. 

 
9. Xarxes Socials.  

 
10. Versió final del portal web. 

 
El mètode utilitzat és l’anomenat Waterfall, és a dir, en cascada. L’ordre és seqüencial i per tant és molt 

fàcil de visualitzar tot el contingut, només fent scroll amb el ratolí es pot visualitzar tota la informació. 

Només per a accedir a l’àrea privada o reserves necessitem el següent nivell d’interacció i fer clics.  
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6. Arquitectura de l’aplicació 
La jerarquia de fa un temps del negoci, que és una empresa existent, és que hi ha treballadors, 

encarregats, l’editor-administrador-programador-suport-informàtic i el responsable que supervisa a tots 

els anteriors que depenen d’ell. 

 

El funcionament que hi havia, és que qui mou el funcionament de comandes, nòmines, LOPD, etc., és 

l’editor-administrador-programador-suport-informàtic que és qui ha pensat aquest projecte (jo). Per 

tant, d’aquí la idea de tenir tota la documentació centralitzada ja que tot es feia via correu electrònic. 

Per tant, el responsable ha de tenir tota la documentació de manera accessible i a l’accedir a la Intranet 

pot consultar totes les pàgines creades. Si les necessitats canvien, l’assignació de noves pàgines és 

un pas senzill per a tenir més documentació organitzada.  

 
Il·lustració 68: Diagrama UML de l’usuari responsable. 

 

  

RESPONSABLE

Intranet

Consulta de pàgines

Logout
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El programador, que es qui fa la web i té accés total, és qui administra la pàgina de WordPress, pot 

crear noves pàgines, nous usuaris, etc.  

 

Amb el temps, seria interessant i si calgués, que tots els treballadors tinguessin accés a una pàgina de 

nòmines, calendari, horari, vacances i un mur per a enviar missatges. 

 

 
Il·lustració 69: Diagrama UML de l’usuari administrador. 

  

EDITOR 
PROGRAMADOR

Administració WP

Creació i assignació de 
pàgines

Creació i assignació 
d'usuaris

Logout
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7. Plataforma de desenvolupament 
Els recursos tecnològics utilitzats són: 

Þ Software:  

o Navegador Web Safari 

o Eina de texts Geany 

o Paquet ofimàtic Office 365 

o Adobe Photoshop CS6 

 

Þ Hardware:  

o Servidor UOC 

o Ordinador iMac 2013 

§ Intel Core i5 2,7 GHz 

§ 16 Gb 1600MHz DDR3 

§ Intel Iris Pro 1536 MB 
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8. Planificació 
Les dates clau són: 
 

• PAC 1: 01/10/2019 

Þ 20/09/2019 a 25/09/2019 à Revisió de la teoria.  

Þ 25/09/2019 a 26/09/2019 à Creació de l’estructura de la memòria. 

Þ 26/09/2019 a 29/09/2019 à Ompliment dels punts demanats. 

Þ 29/09/2019 a 01/10/2019 à Revisió de l’entrega i repàs final. 

 

• PAC 2: 01/11/2019 

Þ 01/10/2019 a 10/10/2019 à Comparació i informació del sistema escollit.  

Þ 11/10/2019 a 15/10/2019 à Instal·lació i configuració de WordPress. 

Þ 16/10/2019 a 18/10/2019 à Resolució d’incidències presentades. 

Þ 19/10/2019 a 28/10/2019 à Ompliment dels punts demanats. 

Þ 29/10/2019 a 01/11/2019 à Revisió de l’entrega i repàs final. 

 

• PAC 3: 01/12/2019 

Þ 01/11/2019 a 10/11/2019 à Inici de la part pública. 

Þ 11/11/2019 a 14/11/2019 à Documentació i realització del pressupost. 

Þ 15/11/2019 a 20/11/2019 à Documentació sobre plugins de WordPress. 

Þ 21/11/2019 a 25/11/2019 à Realització del diagrama de flux (continguts i usuaris). 

Þ 26/11/2019 a 01/12/2019 à Revisió de l’entrega i repàs final. 

 

• PRÀCTICA FINAL: 13/01/2020 

Þ 01/12/2019 a 15/12/2019 à Desenvolupament final del projecte. 

Þ 16/12/2019 a 18/12/2019 à Revisió de l’entrega i repàs final. 

Þ 19/12/2019 a 21/12/2019 à Redacció de l’autoinforme. 

Þ 22/12/2019 a 26/12/2019 à Presentació del projecte en format lliure. 

Þ 27/12/2019 a 05/01/2020 à Realització del vídeo pel tribunal.  

Þ 06/01/2020 a 13/01/2020 à Últim repàs general. 

 

 



El resultat anterior però representat amb el diagrama de Gantt, queda així: 
 

 
Il·lustració 70: Diagrama de Gantt. 

 



 

9. Usabilitat 
En aquest projecte, la usabilitat i UX s’ha tingut en compte de la següent manera: 
 

Þ Researching UX: Analytics de Luke Hay 

 
Þ Les 10 normes de Jakob Nielsen per a millorar la usabilitat: 

 
1. Visibilitat de l'estat del sistema.  

Þ En el menú principal, es marca d’un altre color la secció que estem visitant. 

 
2. Relació entre el sistema i el món real.  

Þ Les icones de les xarxes socials són totalment fàcils de reconèixer amb el que  
 coneixem avui dia. 

 
3. Control i llibertat de l'usuari.  

Þ Només amb l’scroll del ratolí l’usuari navega per tot el contingut de la pàgina,  
si des d’inici ho vol fer. Totalment fàcil per l’usuari.  

 

4. Consistència i estàndards.  

Þ S’ha utilitzat patrons que no confonen pas. Les tonalitats, fonts, etc., concorden  

de forma correcta. 
 

5. Prevenció d'errors.  

Þ Al formulari de contacte, si les dades introduïdes no són correctes s’indica de  

forma explícita.  

 
6. Reconeixement abans que record.  

Þ S’ha utilitzat imatges i texts breus de forma que l’usuari minimitzi l’ús de la seva  

memòria. El que ha de fer és fer clic a les icones de les Xarxes Socials o al 

mapa, ja que la majoria de cerques a Google és per saber com arribar.  

 
7. Flexibilitat i eficiència d'ús.  

Þ Es permet navegar tant amb l’scroll a la pàgina inicial com des del menú, es  

pot escollir com fer-ho, però ambdues són senzilles. El menú sempre es 
mostrarà.  

 
8. Estètica i disseny minimalista. 

Þ S’ha intentat utilitzar i adaptar una plantilla senzilla però moderna. El contingut  
que hi ha és el mínim, no es vol que l’usuari es perdi, sinó que trobi la 

informació que necessita.  

 
9. Ajudar els usuaris a reconèixer, diagnosticar i recuperar-se d'errors. 

Þ Al formulari de contacte, si les dades introduïdes no són correctes s’indica de 

forma explícita.  
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10. Ajuda i documentació. 

Þ En aquest cas no és necessari, però es mostra com contactar si l’usuari  
necessita qualsevol tipus d’ajuda.  
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10. Seguretat 
Per tal de millorar la seguretat de l’entorn, s’ha realitzat els següents canvis i millores. 

 
L’accés a la Intranet no està a la part pública, s’accedeix amb el mateix sistema del Back-Office 

(domini/wp-admin). L’usuari responsable per a accedir a la Intranet, només accedirà a aquesta. 

 

L’usuari per a fer la reserva no s’ha de registrar, així s’evita un procés de registre innecessari i un 

possible atac. 

 

Mensualment es farà una còpia de seguretat complerta de tot el contingut del FTP per a evitar qualsevol 

ensurt.  
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11. Tests 
Þ S’escollirà varis usuaris de forma aleatòria per a que naveguin per la part pública.  

Þ S’escollirà varis usuaris de forma aleatòria per a que naveguin per la part privada.  

Þ S’analitzarà mitjançant les eines de Google. 

Þ Diferents plugins de formularis de contacte. 

Þ Diferents plugins per a mostrar esdeveniments.  

 
Realitzem la validació de marques mitjançant W3C per a tenir consciencia dels errors de programació 
(CSS, HTML...).  

 
Il·lustració 71: Validació W3C. 

 
 
 
Els resultats obtinguts són errors mínims que no afecten al funcionament del web, com són etiquetes 

CSS i HTML. Si que és recomanable corregir-ho i es tindrà en compte en un futur. 

 

 
Il·lustració 72: Resultat de la validació W3C. 
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Analitzem amb l’eina de Google Lighthouse per a tenir una idea del rendiment, l’accessibilitat, SEO... 

Els resultats no estan gaire malament exceptuant el rendiment que s’hauria de tenir en compte. Un 

però és el servidor de la UOC on està allotjat el projecte, que amb un servidor més sofisticat el resultat 

seria més positiu.  
 

 
Il·lustració 73: Resultat de l’anàlisi amb l'eina Lighthouse de Google. 
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12. Versions de l’aplicació 
Un cop analitzats els prototips, s’ha dut a terme el procés d’instal·lació i desenvolupament del sistema. 

 

Amb el tema finalment escollit i els plugins configurats, s’ha aconseguit la següent aparença: 

 

 
Il·lustració 74: Vista prèvia del lloc web des d’un ordinador. 

 

 

 
Il·lustració 75: Vista prèvia del lloc web des d’un dispositiu mòbil. 
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13. Pressupost  
En el pressupost que s’exposa a continuació, s’incorpora totes les despeses relacionades amb la 

posada en marxa del projecte. 

 
 

Allotjament 100,00 € 
Dominis 25,00 € 
Llicències 200,00 € 
Fotografia 100,00 € 
Logos 50,00 € 
Community Manager 300,00 € 

 
 

Instal·lació i configuració de WordPress 200,00 € 
Configuració del tema 500,00 € 
Configuració dels plugins 300,00 € 
Implementació del comerç electrònic 500,00 € 

  
Total Brut 2.275,00 € 
IVA 477,75 € 
Total 2.752,75 € 

Taula 1: Pressupost de la posada en marxa del projecte. 
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14. Anàlisi de mercat 
L’anàlisi de mercat coincideix quasi a la perfecció amb el target del negoci, ja que porta varis anys 

d’apertura al públic i es coneix a la perfecció.  
 

El públic que accedirà a la web ha de coincidir amb el públic que hi vol anar i es vol informar dels 

esdeveniments.  

 

Joves de 18 a 35 anys és el 90% de les persones que entren. 
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15. Màrqueting 
SEO (POSICIONAMENT EN CERCADORS) 

 
Es comença per la configuració per tal de millorar el posicionament en els cercadors des de la 

configuració que ofereix WordPress. 
Es continua amb la configuració i activació del plugin “Yoast Seo”. 

 

 
Il·lustració 76: Desactivació de l’opció de dissuadir els motors de cerca. 

 

 

 
Il·lustració 77: Modificació de l’opció a nom d’entrada, per aconseguir URLs amigables. 
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Il·lustració 78:Instal·lació i configuración del plugin “Yoast Seo”. 

 
 

 
Il·lustració 79: Finalització de la configuració del plugin. Pas 8. 

 
 

 
Il·lustració 80: Comprovació del Sitemap. 
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GOOGLE SEARCHCONSOLE 

 
Continuació del SEO amb l’eina de Google: Google SearchConsole.  

Aquesta eina que ofereix Google, és un servei gratuït que permet comprovar la indexació del lloc web 

i optimitzar la visibilitat. 

 
 

 
Il·lustració 81: Configuració de Google SearchConsole. 

 
 

 
Il·lustració 82: Descàrrega del fitxer que genera Google. 

 
 

 
Il·lustració 83: Es copia el fitxer a l’arrel del FTP. 
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Il·lustració 84: Google SearchConsole ha detectat correctament el fitxer. 

 
 
 

 
Il·lustració 85: Google SearchConsole ja ens mostra les dades del rendiment. 

 
 

 
Il·lustració 86: L’informe indica que 12 pàgines són vàlides i 64 són excloses. 
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Il·lustració 87: Enviament de l’adreça del sitemap. 
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BRANDING 

 
La proposta per a que el Community Manager tingui una reunió mensual amb el responsable per a fer 
seguiment de totes les seves dependències ha sigut un èxit. Això inclou saber amb previsió, què ofertes 

s’oferiran, quins dies, quins esdeveniments hi haurà el pròxim mes, etc.  

 

A partir d’aquesta proposta i seguint l’opinió dels experts, es segueix les següents pautes: 

 

1. Simplificar el discurs i fer-ho rellevant.  
Has de ser breu, concís i amb aspiracions. Concreta l’oferta, que s’entengui. 

 

Þ El discurs impulsat actualment, és molt simple. Els caps de setmana, les copes 

bàsiques tenen el magnífic preu de 5€: el lema és, 5€ fins les 5:00 AM. 

 

Þ Entre setmana, els dimarts, dimecres i dijous s’ha llençat promocions fixes: 

• Dimarts: còctel del dia a 5€ 

• Dimecres: canyes de cervesa a 1€ 

• Dijous: gintònic a 5€ 

 
 

2. Internet ja no és només un canal.  
Al disseny web corporatiu, replanteja l’oferta des de zero.  
 

Þ La nova oferta es promocionarà via Internet, a les xarxes socials (Facebook i 

Instagram).  
 

 

3. Desenvolupar un model singular. 
Construeix el model corporatiu basant-te en la diferencia. A Internet no hi ha lloc per a 

segones marques, som només d’un cercador, reservem hotels sempre al mateix lloc, 

utilitzem serveis cloud del mateix proveïdor i millorem ofertes consultant comparadors.  

 

Þ La competència no té desenvolupat un lloc web on es mostren els esdeveniments, ni 
comparteixen música, ni tenen Intranet. És per això que s’ha tingut en compte un 

model diferent.  

 

 

4. Promoure la interacció. 
Internet no és un canal de comunicació unidireccional. El lloc web ha de ser interactiu. 
 

Þ Cada dia d’apertura, es compartirà l’oferta corresponent. A més, s’ofereixen altres 

serveis com el lloguer de la sala privada, és a dir, els seguidors aniran rebent notícies 

de la marca a diari. 
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5. Semàntica SEO al naming. 
La semàntica al nom de marca és molt important ja que aquest ha d’estar directament 

relacionat amb l’activitat comercial. 

 

Þ La marca es coneix com a The Police Sant Cugat, que realment és el domini 

(thepolicesantcugat.com). També es disposa del domini thepolice.es per a facilitar 

l’accés amb una nomenclatura més curta.  

 

 

6. Redissenya la marca i fes-la memorable. 
Els logotips gràficament pobres s’obliden fàcilment. La marca ha de ser memorable, 

diferenciada, simple, fàcil de recordar i impactant. 

 

Þ El logotip és simple però directe, ja que és el nom amb el terme 080 al qual fa 

referencia, al disc del grup The Police i el qual segueix la decoració i la marca. 

 

 
7. Internacionalització. 

L’oferta que representa la marca pot arribar a tot arreu. Orienta la comunicació i estratègia 

de branding cap aquest camí. 

 

Þ En aquest cas, l’oferta que representa la marca es durà a terme més enllà de la ciutat. 

Per la proximitat que té amb el Vallès i el Barcelonès, s’orientarà la estratègia a aquests 
possibles clients.  

 

 

8. Ser transformador. 
Internet, tant per bo com per dolent, ha canviat la forma de viure o entendre la vida. 

Pregunta’t fins quin punt la proposta de valor en el lloc web pot ser transformadora pels 

clients potencials. 
 

Þ El mètode de difusió amb els clients és i serà les xarxes socials, però es potenciarà. 

La pàgina web conté més informació i més detallada, però el nostre lema es la 

senzillesa... i la informació a traspassar és molt breu: horaris, temàtiques i 

esdeveniments especials.  

 

 
En quant a disseny del logo, s’ha seguit utilitzant el mateix seguint la imatge corporativa del lounge bar. 

 

 
Il·lustració 88: Logo de The Police 080. 

  



 
 

06.569 – TFG - Gestió i publicació de continguts   Pàgina 71 de 97 
 

GOOGLE MY BUSINESS 

 

La importància d’un Community Manager és important, per tant s’invertirà un temps diari per a fer 

seguiment de la pàgina web, les xarxes socials, potenciant Instagram i Facebook. També es treballarà 

amb “Google My Business”, per tal de donar resposta a les crítiques, anunciar els esdeveniments més 

importants i aparèixer a Google Maps com a negoci actiu. 

 
Actualment, hi ha 29,7 mil vistes a Google  i 3,49 mil cerques al mes que s’hauran d’aprofitar. 

 

 
Il·lustració 89: Rendiment del darrer mes extret de “Google My Business”. 

 
 
 

Ocasionalment s’havia publicat algun comunicat, degut a que quasi 300 persones ho van visualitzar és 

una oportunitat per a publicar amb aquesta eina tots els comunicats. 

 
 

 
Il·lustració 90: Publicacions que es mostren a les cerques a Google. 
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Ocasionalment es donava resposta a les publicacions. Es farà seguiment a les mateixes, millorant les 

crítiques i publicitat amb adhesius físics que els clients donin la seva opinió. 

 

 
Il·lustració 91: Exemple de ressenya. 

 
 
 

 
Il·lustració 92: Opinions recents que té l’empresa amb les respostes. 
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També es farà seguiment des de l’app Google My Business des del terminal destinat a aquestes 

tasques que controlarà el Community Manager, així els clients poden enviar consultes i interactuar més 

fàcilment.  

 
També es farà seguiment dels missatges dels clients per qualsevol canal, que fins ara no es realitzava 

(missatges d’Instagram i de Facebook).  

 

El formulari de contacte de la pàgina web, s’enviarà amb copia als responsables i al “Community 

Manager”. 

 

 

 
Il·lustració 93: Nova App disponible per Android i iOs. 

 
 
 

 
Il·lustració 94: App que es començarà a utilitzar per a millorar la comunicació amb els clients. 
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Quantitat de fotos que té la competència i que té l’empresa. Una tasca afegida a millorar publicant les 

millors fotos de cada esdeveniment. 

 

 
Il·lustració 95: Resultat de les fotos a Google Business. 

 
 

 
Il·lustració 96: Resultat de les fotos a Google Business. 

 
 

Resultat al realitzar una cerca a Google. Apareix l’horari d’apertura, els pròxims esdeveniments i com 

arribar via Google Maps: 

 

 
Il·lustració 97: Resultat de cerca Google Business. 
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XARXES SOCIALS 

 
Cada esdeveniment, és a dir, cada setmana, hi haurà un disseny que es publicarà per tots els canals. 

Serà la foto de portada de Facebook, la publicació a Instagram i es recordarà mitjançant stories: 

 

 
Il·lustració 98: Exemple de foto de portada a Facebook d’un dels darrers esdeveniments més importants. 

 

 

 
Il·lustració 99: Exemple de foto de portada a Instagram d’un dels 

darrers esdeveniments més importants. 

 
Il·lustració 100: Exemple de foto Story a Instagram 
d’un dels darrers esdeveniments més importants. 
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Promocions de dimarts, dimecres i dijous per a captar clientela, ja que fins ara només es potenciava 

els caps de setmana.  

 

 
Il·lustració 101: Nova promoció dels 

dijous publicada a Instagram. 

 
Il·lustració 102: Nova promoció dels 

dimecres publicada a Instagram. 

 
Il·lustració 103: Nova promoció dels 

dimarts publicada a Instagram. 
 

 

A nivell d’anuncis de pagament a les xarxes socials, es destinarà pressupost per a promocionar 

l’esdeveniment setmanalment.  

 

Anteriorment, s’havia realitzat alguna prova a Facebook, destinant 10€ a promocionar l’esdeveniment 
del 8è aniversari. Es preveu potenciar-ho setmanalment. 

 

 

Il·lustració 104: Resultats de l’anunci promocionat a Facebook. 
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Il·lustració 105: Rendiment de l’anunci promocionat a Facebook. 
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SEM (MÀRQUETING ALS CERCADORS) 

 
La modalitat de màrqueting SEM consisteix en promocionar el lloc web guanyant visibilitat en cercadors 

per a certes paraules clau. Comunament, es coneix com el “paga per clic”.  

 

En aquest cas, s’utilitzaria Google Adwords pel cercador Google. 

 

Es proposa començar amb un pressupost petit i anar analitzant els resultats amb el pas dels dies. Com 
no es comença de zero, ja que “Google My Business” proporciona el llistat de paraules clau per a tenir 

en compte. 

 

Per exemple, amb “The Police” o “The Police Sant Cugat” es troba molt ràpidament, però no amb “Bar 

Sant Cugat”. Seria un bon exemple per aparèixer sobre la competència.  

 

 
Il·lustració 106: Exemple de Google Adwords. 

 
 

 
Il·lustració 107: Paraules clau més comunes utilitzades per a trobar la nostra empresa. 
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16. Protecció de dades 
Per tal de complir amb la normativa que marca la nova llei de protecció de dades, s’ha configurat el 

plugin “Adapta RGPD” per tal de: 

 
Þ Crear la pàgina d’avís legal. 

Þ Crear la pàgina de política de privacitat. 
Þ Crear la pàgina de política de galetes. 

Þ Mostrar les tres pàgines anteriors al peu de pàgina. 

Þ Afegir el banner de galetes i no desaparèixer fins que no s’accepta. 
Þ Informar de la llei a l’enviar el formulari de contacte. 

 
La configuració del plugin s’ha realitzat de la següent manera: 

 
Il·lustració 108: Instal·lació i configuració del plugin Adapta RGPD. 

 

 
Il·lustració 109: Configuració del plugin Adapta RGPD. 
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Il·lustració 110: Creació de les pàgines del plugin Adapta RGPD. 

 
 

 
Il·lustració 111: Configuració del plugin Adapta RGPD. 
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Il·lustració 112: A l’accedir ja apareix el banner. 

 
 

 
Il·lustració 113: Al menú secundari, per defecte apareix amb aquest disseny. 

 
 

 
Il·lustració 114: Ho eliminem d’aquesta posició, ja que el disseny no agrada. 
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Il·lustració 115: S’afegeix a l’espai d’All Rights Reserved, ara queda millor. 

 
 

 
Il·lustració 116: Afegim aquest codi CSS per a no mostrar el menú a les pàgines RGPD. 

 
 

 
Il·lustració 117: Ara no es mostra el menú, ja que no és necessari. 
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Il·lustració 118: Afegim la política de privacitat dins del formulari. 
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17. Conclusió 
El projecte ha complert totes les expectatives, si bé alguns conceptes utilitzats els coneixia, no els 

havia posat en pràctica o en casos més ficticis, no en un projecte com a tal.  
 

La renovació de la marca ha sigut satisfactòria, agafant presència a la xarxa i al gegant Google. La 

plataforma digital també s’ha creat correctament, per tant el responsable podrà gestionar la informació 

del negoci. 

 

La instal·lació del e-commerce per a potenciar les reserves dels esdeveniments de pagament, s’ha 

configurat de forma correcta. 

 
La estratègia de branding i màrqueting s’ha dut a terme de forma satisfactòria, amb ofertes de 

llançament i contingut que el Community Manager es dedicarà a seguir de forma continua.  

 

Un cop acabat el projecte, vull proposar que es faci realitat i que rellançar la marca The Police 080 

sigui un èxit.  

 

Res em faria més il·lusió.  
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Annex 1. Lliurables del projecte 
Arxius del projecte: 
URL: https://drive.google.com/open?id=1YfAKHEhAUjZu3TERhnCznvLb00PHBJEj 
 

 

Presentació pel tribunal: 
 

URL: https://vimeo.com/382774291 

Password: orodriguezcr 
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Annex 2. Codi font (extractes) 

 
Il·lustració 119: Fitxer functions.php. 

 
 

 
El logo de l’àrea d’usuari que per defecte és el de WordPress s’ha canviat pel logo de The Police 080, 

de la següent forma: 

 

A l’arxiu functions.php dins del directori del tema utilitzat s’ha afegit  el següent codi: 

 
 

/** Modifico el logo a mostrar. */ 
function suprimir_image_logo() {  

?> 
  <style type="text/css"> 

    #login h1 a, .login h1 a{ 
    background-image: url("https://eimtcms.uoc.edu/~orodriguezcr/wp-

content/uploads/2019/10/LogoBlackBlue_-e1573930239547.png"); 
    background-repeat: no-repeat; 

    background-size: auto; 
 width: 150px; 

    height: 75px; 
    } 

  </style> 
<?php  

} 
 

add_action( 'login_enqueue_scripts', 'suprimir_image_logo' ); 
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Il·lustració 120: Canvi de logo realitzat. 
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Annex 3. Captures de pantalla 
 

Creació del diagrama de Gantt: 

 

 
Il·lustració 121: Creació del diagrama de Gantt. 

 

 

Edició amb Adobe Photoshop CC:  

 
Il·lustració 122: Edició d’imatges amb Adobe Photoshop CC. 
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Maquetació de la memòria:  

 
Il·lustració 123: Maquetació de la memòria amb Office 365. 

 

 
Maquetació de la presentació amb PowerPoint:  

 
Il·lustració 124: Maquetació de la presentació amb PowerPoint 365. 
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Maquetació del vídeo de la presentació:  

 
Il·lustració 125: Maquetació del vídeo amb After Effects CC. 
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Annex 4. Guia d’usuari (manager) 
Per accedir al backoffice per a poder realitzar qualsevol gestió, accedim al “wp-admin”: 

 
Il·lustració 126: Accés al backoffice. 

 
 
 
Al menú principal de WordPress, hi ha l’opció “Área de Usuario” on permet afegir i editar els arxius i 

pàgines. 

 

Per a crear una nova pàgina, farem clic a “Páginas” i “Añadir nuevo”. 

 
Abans de crear la pàgina, hem de seleccionar l’usuari assignat (en aquest cas només hi ha un 

responsable que consultarà dades, la imatge destacada, el títol i el cos principal on afegim l’objecte: 

 

 
Il·lustració 127: Creació d'una nova pàgina. 
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Per a crear la pàgina de forma complerta, omplirem el següent: 

1. Títol: títol que es mostrarà al llistat, és el nom de la pàgina. 

2. Usuaris: usuaris que tindran accés a la visualització. 

3. Imatge destacada: imatge que es mostrarà fent referència a la pàgina. 
4. Cos: inserció de l’objecte a mostrar. 

 

 
Il·lustració 128: Exemple de pàgina creada. 
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Annex 5. Guia d’usuari (usuari) 
Com a usuari responsable, accedim a la URL https://eimtcms.uoc.edu/~orodriguezcr/wp-admin. 

 
Il·lustració 129: Login a l'àrea privada. 

 
 

Un cop fem login satisfactòriament, visualitzem el nostre perfil i s’activa el menú “Páginas” on es 

mostren les pàgines assignades que té l’usuari: 

 
Il·lustració 130: Pàgines de l'usuari. 
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Un cop accedim a la pàgina, podem visualitzar l’autor, a qui s’ha assignat, la data de creació i el més 

important, el contingut: 

 
Il·lustració 131: Exemple de pàgina de l'usuari (nòmines). 

  



 
 

06.569 – TFG - Gestió i publicació de continguts   Pàgina 95 de 97 
 

Annex 6. Enllaç al portal 
L’enllaç al lloc web és el següent: 

https://eimtcms.uoc.edu/~orodriguezcr/ 

 

L’enllaç a la Intranet és el següent: 

https://eimtcms.uoc.edu/~orodriguezcr/wp-admin 

Þ Usuari: Responsable 

Þ Password: Responsable 
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