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  Resum del Treball 
 

L’objectiu principal d’aquest projecte és ser una guia per elaborar un projecte de disseny 

i desenvolupament d’una pàgina web personalitzada, adaptada a Wordpress i amb la 

finalitat que aquesta serveixi de canal de comunicació entre l’empresa i els clients.  

 

La metodologia que s’utilitza comença amb un anàlisis del sector, avaluant-ne la 

competència. Un estudi que servirà per determinar el seu disseny i desenvolupament 

web. Addicionalment, també s’avaluen les possibilitats d’allotjament web i les 

estratègies SEO aplicables. 

El resultat que se n’obté és una pàgina web personalitzada que compleix els requisits 

de l’empresa. S’entrega com a altament funcional, amb bons resultats d’accessibilitat, i 

amb menció a l’aplicació de tècniques SEO. 

 

En resum, s’obté un projecte que compleix les fites marcades, plasmant l’aprenentatge 

adquirit durant màster i aconseguint treure a producció una plana web que té per 

objectiu donar visibilitat i nous clients a una empresa amb necessitats de digitalitzar-se.  
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  Abstract 

 

The aim of this TFM is to be a guide to develop a project of design and web 

development, of a customized website, adapted to Wordpress and with the main 

objective to become a communication channel between the company and the 

customers.  

 

The methodology used started with an analysis of the sector and assessing its 

competence. A study that will determine the decisions in terms of design and web 

development.  

Additionally, including the best web hosting possibilities and SEO strategies to apply.  

 

As a result, we first get a personalized website that achieves the company’s 

requirements. Secondly, we obtained a highly functional website with good accessibility 

results and also mentioning useful SEO techniques to apply.  

 

In short, we get a project that achieves our goals, and that on the one hand, we could 

apply some of the knowledge learned on this master’s degree, and on the other hand, 

we get a website created to give visibility and attract new customers to a company that 

needed digitalization. 

 

 



Cita 
 

“L’entusiasme és la mare de l’esforç, sense ell mai es pot aconseguir res gran.”  
 
Ralph Waldo Emerson 
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Abstract 
 

The aim of this TFM is to be a guide to develop a project of design and web development, of 

a customized website, adapted to Wordpress and with the main objective to become a 

communication channel between the company and the customers.  

 

In addition, the methodology used started with an analysis of the sector and assessing its 

competence. A study that will determine the decisions in terms of design and web 

development.  

Additionally, including the best web hosting possibilities and SEO strategies to apply.  

 

As a result, we first get a personalized website that achieves the company’s requirements. 

Secondly, we obtained a highly functional website with good accessibility results and also 

mentioning useful SEO techniques to apply.  

 

In short, we get a project that achieves our goals, and that on the one hand, we could apply 

some of the knowledge learned on this master’s degree, and on the other hand, we get a 

website created to give visibility and attract new customers to a company that needed 

digitalization. 

 

Resum 
 

L’objectiu principal d’aquest projecte és ser una guia per elaborar un projecte de disseny i 

desenvolupament d’una pàgina web personalitzada, adaptada a Wordpress i amb la finalitat 

que aquesta serveixi de canal de comunicació entre l’empresa i els clients.  

 

La metodologia que s’utilitza comença amb un anàlisis del sector, avaluant-ne la 

competència. Un estudi que servirà per determinar el seu disseny i desenvolupament web. 

Addicionalment, també s’avaluen les possibilitats d’allotjament web i les estratègies SEO 

aplicables. 

El resultat que se n’obté és una pàgina web personalitzada que compleix els requisits de 

l’empresa. S’entrega com a altament funcional, amb bons resultats d’accessibilitat, i amb 

menció a l’aplicació de tècniques SEO. 
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En resum, s’obté un projecte que compleix les fites marcades, plasmant l’aprenentatge 

adquirit durant màster i aconseguint treure a producció una plana web que té per objectiu 

donar visibilitat i nous clients a una empresa amb necessitats de digitalitzar-se.  
 

 

Paraules clau 
Disseny, desenvolupament web, analítica web, màrqueting digital, SEO, wordpress, 

allotjament web 
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Capítol 1: Introducció 
 

1.1.Introducció 

La implementació d’aquest treball sorgeix de la necessitat de digitalitzar-se, i més encara, 

després de la crisi ocasionada per la COVID-19.  

Ens centrarem en un negoci que, malgrat tenir suficients anys de rodatge a nivell empresarial, 

ha arribat el moment que vegi la llum en l’àmbit digital, i així pugui donar-se a conèixer més 

enllà del seu entorn més proper. 

Biobastona és una empresa familiar dedicada a la criança i venda de carn d’anoll, que té el 

punt afegit de disposar del segell de certificació agrària ecològica atorgat pel CCPAE (Consell 

Català de la Producció Agrària Ecològica). Forma part d’un sector a l’alça a Catalunya[1] i per 

tant, on poc a poc, creix la competència.  

En un món on cada cop és més important saber què mengem i en què cada cop hi ha més 

conscienciació social per la qualitat i l’origen d’aquests aliments, és important fer que aparegui 

damunt del tauler de joc i que sigui una opció més dins de la competència dels negocis del 

sector. 

Igualment, també s’hi podran tractar els diferents passos a seguir a l’hora de crear una pàgina 

web, i les opcions a l’hora d’adquirir un domini i del seu corresponent allotjament web 

Al llarg del seu desenvolupament, es vol veure de primera mà quins seran tots els problemes 

reals que cal afrontar en un projecte d’aquestes característiques, i també tenir sempre en 

ment aquells aspectes rellevants per l’empresa i que no hem de deixar passar per alt. Tals 

com la captació de nous potencials clients, que ajudin a millorar els beneficis o la importància 

de posar èmfasi en la informació que es vol mostrar i el producte que es vol promocionar[2].  

A grans trets, idea és lligar gran part dels coneixements adquirits a les diferents assignatures 

cursades i fer que tinguin aplicació en un cas real.  

Es tracta d’un projecte força complet per començar a aplicar aquests conceptes, i més, tenint 

en compte les ganes d’aprofundir en alguns àmbits com el disseny, el desenvolupament web 

i sense oblidar-nos del posicionament.   
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En definitiva, es vol mostrar que l’aposta de traslladar un negoci al món digital, suposa un 

gran avantatge en l’àmbit empresarial. Tot, sense deixar de banda, que cal fer-ne un anàlisis 

rigorós, per aconseguir que el procés de creació i desenvolupament aboquin a que la proposta 

acabi sent tot un èxit.   
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1.2. Definició 

El plantejament d’aquest projecte rau en la idea de crear un lloc web des de zero, partint d’una 

empresa que té una necessitat imminent de digitalitzar-se. 

La idea és començar amb un anàlisis del sector, la competència i determinar les millors 

propostes de disseny, per aconseguir ser diferencial, igual com ho és el seu producte.  

 

Es pretén anar passant per totes les etapes de construcció, partint d’una proposta de disseny 

pensada per un públic objectiu específic, seguint amb el desenvolupament i culminant amb 

l’opció d’implementació més adient. Tot plegat, tenint en compte els requisits de l’empresa, 

perquè la pàgina compleixi les seves expectatives, sàpiga ressaltar el seu producte i a la 

vegada pugui esdevenir un canal de contacte directe entre l’empresa i el client.  

A més, durant la implementació s’intentarà aconseguir l’adaptació d’un Wordpress al nostre 

desenvolupament personalitzat i així poder aprofitar els beneficis d’aquest gestor de 

continguts.  

Addicionalment, s’analitzarà detalladament la part de l’adquisició d’un domini i les possibilitats 

d’allotjament web. En aquest context, s’hi inclou la valoració des d’opcions de baix cost d’un 

servidor web, fins a ofertes d’empreses especialitzades, tot per assegurar-nos que triarem 

l’opció més adient.  

 

Per acabar, es considera idoni fer un estudi del posicionament web. S’esmentaran aquelles 

pràctiques que, des d’un inici, en puguin fer millorar els resultats de cerca, i tenint en compte 

la durada del projecte, també es proposaran punts a millorar de cara a fases futures.  

 

En resum, la intenció és tirar endavant un projecte que compleixi els objectius marcats, que 

ens permeti fer un anàlisi exhaustiu i rigorós de les diferents etapes que s’han esmentat, i 

acabar obtenint una pàgina web atractiva, amigable, adaptable que s’avingui a les necessitats 

de l’empresa.  
 



1.3 Objectius i abast 

Per tal de poder arribar a assolir tots els reptes que ens proposa aquest projecte i definir-ne 

el seu abast, s’exposa el llistats de diferents tipus d’objectius a complir:   

 

1.3.1 Objectius generals 

 

• Identificar els trets diferencials de la marca, imprescindibles per donar-se a conèixer, 

destacar i per mostrar-los durant l’etapa de disseny del lloc web. 

• Fomentar la captació de clients i establir una bona comunicació productor-client per 

millorar en la comercialització del producte. 

• Desenvolupar un lloc web amb una base de Wordpress, incloent un disseny atractiu i 

amb opcions d’escalabilitat. 

• Treballar diferents opcions de posicionament web, amb l’aplicació d’estratègies, fent-

ne un posterior anàlisi i abordant propostes de millora i futur.  

• Proposar alternatives de baix cost per l’allotjament web de la pàgina, analitzar-ne la 

viabilitat i escollir l’opció més oportuna per la web creada.  

 

1.3.2 Objectius dels clients 

 
• Incentivar l’interès pel producte gràcies a la informació exposada al lloc web, i així 

motivar l’opció de compra, i la creació d’una cartera de clients recurrents. 

• Aconseguir una bona experiència d’usuari.  

 

1.3.3 Objectius de l’autora 

 
• Crear el primer projecte tangible i amb aplicació real de disseny, desenvolupament, 

promoció i posicionament web.  

• Aplicar l’aprenentatge adquirit durant el màster i la conseqüent aplicació i execució 

d’un cas real.  
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1.4 Metodologia i procés de treball 

 

El procés de treball d’aquest projecte s’ha dut a terme seguint una planificació marcada, que 

en alguns moments s’ha vist alterada per alguns imprevistos. És el que comporta treballar 

amb un producte nou, que en certs moments s’ha hagut de modificar la planificació pensada 

inicialment. Tot i així, s’ha pogut anar reconduint i implementant tots els objectius marcats des 

d’un inici.  

 

Precisament, com que es tracta d’un producte que l’hem ajudat a néixer, la metodologia que 

s’aplica és molt rigorosa, i es basa principalment en anàlisi de vàries opcions per escollir la 

que es considera més òptima.  

 

Aquest procediment s’aplicarà en cadascuna de les etapes que anem avançant i gràcies a la 

utilització de les eines més apropiades, en podrem acabar determinant la preferent.  

 

Començant per l’estat de l’art, i revisant la competència s’ha pogut determinar pel tipus de 

comercialització amb la que treballen i en conseqüència les tecnologies web per les que s’opta 

a empreses similars. 

Aquest estudi ens és útil per acabar de prendre les decisions més pertinents de cara al 

disseny. Punt en el qual, s’analitza el públic objectiu i es treballa per definir les seccions, a 

determinar l’arbre de navegació i l’esquema del flux de treball de la pàgina.  

Tot plegat seran elements imprescindibles que es plasmaran en Wireframes per determinar-

ne el disseny i presentar-lo a l’empresa.  

 

Un cop ja es disposi de la part gràfica validada, es prosseguirà amb el desenvolupament del 

codi HTML i CSS per implementar l’estructura triada, amb les personalitzacions desitjades.  

 

El següent pas, serà l’adaptació d’aquest codi al Wordpress.  

Per decidir l’opció més adient, es fa una cerca exhaustiva de quines són les alternatives. 

S’acabarà optant per l’opció que ens aporti més beneficis i permeti mantenir la personalització 

juntament amb els beneficis del gestor de continguts..  

 

Després, amb el desenvolupament preparat en un servidor local, es prosseguirà a analitzar 

el tema del domini i allotjament web més adient per les circumstàncies. Per prendre aquesta 

decisió, es munta un servidor web en una Raspberry Pi per analitzar-ne el rendiment, adonar-
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nos de quins són els requeriments tècnics més importants i en definitiva, conèixer-ne amb 

major profunditat el seu funcionament.  

Es compararà amb una opció de pagament i es determinarà la que sigui més idoni per les 

característiques concretes de la pàgina creada.  

 

Com a darrera instància, per al posicionament SEO es farà us de les eines de Google com el 

Google Search Console, Google Analytics, WebpageTest, GooglePageInsights, entre 

d’altres, per poder fer treure’n dades que serviran per treure conclusions d’anàlisi i aplicar 

certes millores.  

  



1.5 Planificació 

A continuació, amb l’ajuda d’un diagrama de Gantt [15], presentaré la planificació pensada en 

un inici per aquest projecte, i la seva evolució abans de l’entrega final.  

 

L’esquema principal i la limitació temporal de cadascuna de les fases, està basada en les 

dates de les diferents entregues del projecte, que seran les següents:  

 

• PAC 1: Proposta 
Elecció del tema amb la corresponent justificació i resum de la proposta que es pretén posar 

a la pràctica. 

 

• PAC 2: Mandat del projecte i planificació 
Estudi detallat de l’estat de l’art, amb anàlisi del sector i la competència, així com la definició 

de la planificació de les diferents fases i tasques pensades per al desenvolupament del 

projecte. Que tal com s’ha esmentat, la primera estructura de planificació del diagrama de 

Gantt és la presentada a sota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 1: Planificació inicial del projecte mitjançant un diagrama de Gantt. 
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• PAC 3: Entrega 1 
Dins d’aquest s’han aplicat alguns canvis a la planificació marcada degut a la necessitat de 

dedicar més temps a l’etapa de disseny de l’aplicació web i s’ha fet un reajustament del 

diagrama inicial, acabant realitzant 2 subetapes, la de disseny i de desenvolupament web.  

 

• PAC 4: Entrega 2 
Aquesta etapa també ha patit alguns reajustaments a resultes dels canvis aplicats a l’etapa 

anterior. De totes maneres, s’ha aconseguit redirigir aquesta dinàmica i dins d’aquesta etapa 

s’hi ha treballat 4 subetapes; la finalització dels temes pendents del desenvolupament web, 

un estudi exhaustiu del domini i l’allotjament web, l’anàlisi de posicionament SEO i el fet de 

plasmar i adaptar tot plegat en una bona documentació.  

 

• PAC 5: Tancament 
Revisió general de la memòria entregada, perfilar els darrers detalls i preparar la 

presentació final del projecte.   

 

Tenint en compte els canvis esmentats, s’ha redefinit el diagrama de Gantt plantejat en un 

inici i el resultat del desenvolupament final és el que es presenta a sota:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Planificació final del projecte mitjançant un diagrama de Gantt. 
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A continuació, s’exposa amb més detall, la planificació final de les tasques que s’ha seguit 

per assolir els objectius marcats.  

 

Tasca Dedicació Inici Fi 

PAC 1: Proposta       

Proposta de títol 10% 9/21/20 9/22/20 
Paraules clau 10% 9/22/20 9/23/20 
Resum de la proposta 40% 9/23/20 9/27/20 
Justificació i motivació 40% 9/27/20 10/1/20 
Bibliografia   10/1/20 10/1/20 

PAC 2: Mandat del projecte i planificació     

Estat de l'art (o anàlisis del mercat) 50% 10/2/20 10/8/20 
Objectius i abast 25% 10/5/20 10/8/20 
Planificació 25% 10/9/20 10/12/20 
Bibliografia   10/2/20 10/13/20 

PAC 3: Entrega 1       

Identificar fortaleses 5% 10/14/20 10/14/20 
Definició del públic objectiu   10/14/20 10/16/20 
Perfils d'usuari 5% 10/15/20 10/16/20 

Disseny 35%     
Definir menú de navegació   10/17/20 10/18/20 
Estructura i seccions del lloc web 10/17/20 10/18/20 
Flux de la web   10/19/20 10/19/20 
Triar interfície   10/20/20 10/24/20 
Presentació propostes de disseny 10/25/20 10/25/20 
Sessió fotogràfica i tria d'imatges 10/25/20 10/30/20 
Redacció contiguts web   10/27/20 10/31/20 

Desenvolupament del lloc web 40%     
Propostes per adaptar Wordpress 10/28/20 11/4/20 
Treballar codi HTML & CSS   10/28/20 11/8/20 
Adaptació del disseny  al Wordpress 10/30/20 11/8/20 
Anàlisi i tria de la millor opció   11/7/20 11/9/20 
Adequació responsive   10/28/20 11/8/20 

Redacció memòria 10% 10/14/20 11/9/20 
Informe de treball 5% 10/14/20 11/9/20 
Bibliografia   10/26/20 10/28/20 

PAC 4: Entrega 2       

Desenvolupament web 10%     
Formulari comprovant enviament 11/10/20  11/15/20  
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Afegir funcionalitats d'usabilitat   11/10/20    11/20/20  
Versió definitiva de la pàgina    11/21/20  11/22/20 

Domini i allotjament 30%     
Estudi allotjament low-cost   11/10/20 11/22/20 
Adquisició domini    11/24/20 11/24/20 
Instal·lar certificat SSL   11/25/20 11/25/20 
Conclusions de l'allotjament triat   11/26/20 11/30/20 
Publicació web   12/1/20 12/1/20 
Alta a eines per la indexació a Google 12/1/20 12/1/20 

Estudi SEO 20%     
Definició paraules clau   11/23/20 11/24/20 
Teoria SEO aplicables   11/23/20 11/29/20 
Indexació a Google   12/1/20 12/1/20 
Adaptació del contingut web per SEO 12/1/20 12/1/20 
Anàlisis SEO amb les eines aplicades 12/1/20 12/4/20 
Millores del rendiment obtingut   12/2/20 12/4/20 

Redacció treball 30%     
Introducció   12/2/20 12/3/20 
Resum i Abstract   12/3/20 12/4/20 
Revisar planificació i pressupost   12/4/20 12/5/20 
Adequació de l'informe a la plantilla 12/1/20 12/9/20 
Conclusions   12/8/20 12/9/20 

Informe treball 5% 25/11/2020 09/12/2020 
Bibliografia 5% 10/11/2020 09/12/2020 

PAC 5: Tancament       
Revisió general del projecte 10% 12/10/20 12/12/20 
Correcció de les mancances i errors 10% 12/10/20 12/15/20 
Revisió final de memòria 15% 12/17/20 12/19/20 
Informe de treball 5% 12/20/20 12/20/20 

Elaboració presentació 60%     
Esquema resum del contingut TFM 12/21/20 12/24/20 
Crear presentació diapositives   12/24/20 12/27/20 
Assaig gravació   12/27/20 12/29/20 
Gravació presentació   12/29/20 12/31/20 

Taula 1: Planificació tasques del projecte 
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1.6 Pressupost 

Dins d’aquesta secció s’ha fet un càlcul del preu estimat de les hores dedicades a l’elaboració d’una 

proposta de projecte amb característiques similars al que s’ha desenvolupat, que seria el cost total que 

suposaria l’entrega de la pàgina web.  

 

 

Tasca Hores €/h Total 

Anàlisi       

Anàlisis de mercat 15h 25€ 375€ 
Definició del públic objectiu 10h 25€ 250€ 

Disseny     

Arbre de navegació i estructura 3h 25€ 75€ 
Disseny gràfic en wireframes 20h 25€ 500€ 
Sessió fotogràfica 10h 25€ 250€ 
Redacció continguts web  3h 25€ 75€ 

Desenvolupament del lloc web       

Desenvolupament codi HTML & CSS  30h 25€ 750€ 
Adaptació del disseny al Wordpress  10h 25€ 250€ 
Provar funcionament 3h 25€ 75€ 
Aplicar regles d’usabilitat 1h 25€ 25€ 

Implementació       

Adquisició domini     5€ 
Publicació web a l’allotjament  1h 25€ 25€ 
Indexació a Google  1h 25€ 25€ 
Configuració eines anàlisi SEO 10h 25€ 250€ 
Millores del rendiment obtingut  10h  25€ 250€ 

Estudi SEO       

Definició paraules clau 1h 25€ 25€ 
Estratègies aplicades al contingut web 3h 25€ 75€ 
Anàlisi SEO aplicat 3h 25€ 75€ 
Recomanacions SEO 5h 25€ 125€ 
 

TOTAL 
  

 3.480€ 

Taula 2: Pressupost estimat del projecte 
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1.7 Estructura de la resta del document 

En aquesta secció explicaré breument els apartats que es presenten en aquest document, i 

que seran els encarregats de completar la columna vertebral d’aquest projecte.  

Capítol 2: Anàlisi 
S’hi contempla un repàs del sector, posant especial èmfasi a analitzar aspectes rellevants de 

la competència, com són els mètodes de comercialització que utilitzen, revisant els dissenys 

de les seves pàgines web i altres aspectes destacats que ens poden ser útils respecte les 

tecnologies web que fan servir.  

 

Capítol 3: Disseny 
S’hi presentarà quina serà l’aparença que s’ha escollit per al desenvolupament de la pàgina 

web, a més de l’estructura, el mapa de flux i la definició del nostre públic objectiu.  

 

Capítol 4: Desenvolupament web 
Un cop establert el disseny que es vol incorporar, prosseguirem a analitzar diverses opcions 

per posar-lo a la pràctica. Es treballa proposant diverses opcions per l’adaptació d’un codi 

amb personalitzacions, i que tindrà per objectiu ser implementat al gestor de continguts 

Wordpress.  

 

Capítol 5: Implementació 
En aquest capítol s’avaluarà quin domini i allotjament web seran els escollits de cara a la 

publicació de la pàgina web. També s’hi presentarà la possibilitat de crear un allotjament web 

de baix cost i s’acabarà traient unes conclusions de quina és l’opció més idònia utilitzar.  

 
Capítol 6: Manuals d’instal·lació 
S’elabora una guia per deixar constància dels tres tipus d’instal·lacions de l’allotjament que 

es poden fer: local, amb la Raspberry Pi i al servidor extern, amb el punt addicional de donar 

les instruccions corresponents per poder reproduir el resultat que es mostra a la pàgina web 

d’aquest projecte amb la corresponent adaptació a Wordpress i la configuració concreta de la 

pàgina que s’ha desenvolupat.  

 

Capítol 7: Indexació a Google 
En aquest apartat, s’exposa quines són les directrius que s’han seguit a l’hora de presentar 

la pàgina al cercador Google. La qual cosa s’aconsegueix fent el registre i la verificació de la 

pàgina a eines pròpies de la companyia, que a la vegada ens permetran fer-ne un seguiment.  
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Capítol 8: Anàlisi SEO 
Un altre dels punts rellevants d’aquest projecte és l’anàlisi de posicionament SEO de la pàgina 

que hem tret a producció. Se n’ha fet un estudi tant del SEO On-Page com de l’Off-Page, 

esmentant-hi algunes millores aplicades i culminant-ho amb un anàlisi fet amb eines gratuïtes 

que n’avaluen el rendiment i s’esmenten propostes de millora.  

 

Capítol 9: Conclusions i línies de futur 
Per culminar el projecte es considera oportú fer una reflexió de si s’han complert els objectius 

marcats des d’un inici i també deixar constància dels coneixements adquirits i aplicats al llarg 

del treball. Ja per acabar, també s’esmenten propostes de futur, que serien aplicables per si 

es vol treballar en la continuació d’aquest projecte.  
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Capítol 2: Anàlisi 
 

2.1 Estat de l'art 

 

L’empresa BioBastona és un negoci familiar dedicat a la criança de vedells en producció 

agrària ecològica i a la venda directa de la seva carn disposada en lots.  

 

L’actual sortida a mercat dels seus productes és a base de contactes personals i botigues 

locals de la zona, presentant uns lots de 10kg amb peces etiquetades i envasades al buit per 

una millor conservació de la qualitat del producte.   

En aquesta línia, presento un anàlisis de la venda actual dins sector de la producció agrària 

ecològica, donant especial atenció al boví a Catalunya, el consum de la seva carn i també de 

la comercialització del producte final.  

 

Per altra banda, la nova promoció que se li vol donar al producte és a través d’una pàgina 

web amb un disseny prou interessant per atreure clients i sobretot que serveixi com a via de 

contacte.  

Per aquest motiu, també s’opta per estudiar les opcions de promoció web que existeixen, 

revisant webs amb objectius similars i sense oblidar-nos d’esmentar l’ús que fan de 

tecnologies que s’utilitzaran per la construcció final del lloc web.  
 

2.1.1 La producció agrària ecològica 

 

Definim la producció agrària ecològica, també anomenada biològica o orgànica com aquella 

secció dins del món agrícola que treballa per obtenir productes agraris i alimentaris amb el 

major respecte pel medi ambient, sempre curós amb la Terra, apostant per la sostenibilitat i 

amb tècniques adaptades per ser el mínim de corrosives pel planeta i per l’aliment o animal 

en si, tot lligat a aconseguir un major benestar animal [7].  

  

A banda de la producció i l’obtenció de productes, també s’hi inclou altres activitats com la 

manipulació i comercialització d’aquests. Unes activitats que estan regides per una normativa 

europea, basada en la realització d’unes auditories que en controlen el funcionament, fet que 

serveixi per donar garanties als consumidors.  
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2.1.1.1 El sector boví ecològic 
 

El sector ecològic a Catalunya està en creixement, i seguint la mateixa tendència, dins 

d’aquesta especialitat, també hi ha les explotacions ramaderes de boví, que es consideren 

un dels àmbits més desenvolupats dins de la regió. [8].  

A més, respecte el conjunt de l’estat espanyol, la proporció d’aquest tipus d’explotacions 

emplacen a Catalunya com la segona comunitat autònoma, amb una cinquena part del bestiar 

del sector, i situant-se just darrera d’Andalusia. A més, a dades de l’any 2013 la producció de 

carn de boví va ser la més gran a Catalunya, suposant un 56% [9] del total de la producció. 

Dins l’àmbit europeu, i referent a la producció de carn de vedella, davant d’Espanya, tenim 

països com [11] França, Alemanya, Anglaterra i Itàlia, on els dos primers gairebé tenen el 

doble de producció que la total d’Espanya.  

 

A nivell internacional, el país amb major producció porta força anys liderat per Turquia. 

Dedicat principalment a l’exportació de les seves produccions, on a dades del 2008 [10] un 

85% del total de la seva producció ecològica total anava cap a països de la Unió Europea.  

2.1.1.2  Consum de carn ecològica 

Vivim en una societat cada cop més conscienciada amb el respecte cap al medi ambient i 

això es nota veient l’increment de consum de productes ecològics a nivell general, però també 

en el de carn d’aquest tipus.   

La qualitat d’aquesta, porta intrínseca alguns elements de valoració de la qualitat de benestar 

animal durant la seva criança, igual que el menor impacte mediambiental que se’n deriva de 

la seva producció. [8] Destacant que el que en valoren més els consumidors són el preu, 

l’ètica i aspectes de la seva qualitat com tonalitat, la frescor, el greix, l’origen de la carn, la 

presentació i l’embalatge, entre d’altres. 

El consum de carn de boví ecològica, està liderat per Estats Units, Argentina i Brasil [11] força 

més per endavant que el conjunt dels estats membres de la unió Europea.  
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2.1.2 Elements bàsics per la comercialització 

Per tal de controlar de tots aquells productes considerats com a ecològics, cal que es 

compleixin una sèrie de reglaments específics. Concretament, a Europa, les normatives que 

ho regulen són la 834/2007 a nivell més general i la 889/2008 ja més específica [8]. Aquestes, 

ens permetran garantir que l’elaboració d’aquests productes ha estat complint les normes 

pactades, i se n’ha controlat en tot moment el procés de producció. Per aconseguir-ho, se 

sotmetrà als operadors a unes inspeccions molt rigoroses. 

 

Les entitats encarregades d’auditar els productors i fer aquestes certificacions poden ser 

públiques o privades. En el cas de Catalunya tenim el Consell Català de la Producció Agrària 

Ecològica (CCPAE)[8]  

L’element distintiu per diferenciar un producte ecològic que ha superat totes les inspeccions 

serà l’etiqueta. Ha de reflectir tots els aspectes imprescindibles que inclogui el producte 

(informació nutricional, el número de lot, data de fabricació, de caducitat, etc.), igual com el 

logotip de l’entitat que ho han certificat amb el codi de l’entitat certificadora i l’origen ( 

habitualment les opcions: Agricultura Espanya Agricultura UE Agricultura UE / No UE 

Agricultura No UE ) ,i finalment també la imatge de l’eurofulla.[12].  

 

Figura 3: Logotip del CCPAE i eurofulla 
 

Centrant-nos en la producció i les opcions de venda de la carn, el següent pas a seguir és fer 

una inscripció com a comercialitzador a una entitat certificadora com el CCPAE. D’aquesta 

manera, caldrà anar passant inspeccions regulars per complir la normativa específica per la 

venda de productes amb etiqueta ecològica.  

 

És important que el client conegui aquesta informació, i que s’exposi a la pàgina web de forma 

adient perquè tothom que hi accedeixi pugui estar informat de cara a la comercialització.  

 

A continuació, s’exposen tres tipus diferents de comercialització dels productes ecològics que 

utilitzen les empreses a la xarxa: 
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2.1.2.1 Associacions de productors locals 
 

Existeix una opció que consisteix en fer una agrupació d’empreses del sector, per una banda, 

per poder oferir major varietat de productes al client i, per l’altra, de cara als productors, per 

poder repartir-se les despeses de comercialització del producte.    
En aquest cas, exposo dos exemples amb estructures diferents, però amb un mateix objectiu:  

 

• Associació de 5 productors d’ecològic del Berguedà, el Solsonès, la Segarra i el 

Bages que conformen les empreses: Dpagés (porc), Salt del Colom (vedella), Cal 
Pauet (xai), Ecoavícola (pollastres), l’Aubagueta (formatges cabra) i Ecopallareta 

(ous).  

 

En aquest cas, ells mantenen el nom de la seva empresa, per fer la seva pròpia promoció 

interna, i aleshores dins de cadascuna de les seves webs, compateixen els productes que 

ofereixen a la seva botiga electrònica.   

El principal avantatge d’aquesta modalitat és que tenint el compte les dificultats esmentades, 

la inversió és compartida, igual que la resta de passes del procés de comercialització.  

De totes maneres, els productors s’han d’avenir a compartir les despeses i alhora, entre tots 

gestionar la infraestructura que tinguin muntada, les pròpies certificacions i etiquetes vàlides, 

la botiga, les comandes i el transport, entre d’altres.  

El millor en aquest cas, és que els productors treballin amb productes diferents, siguin 

suficients per no ser multitud, mantenir el seu tret diferencial i alhora, que geogràficament, 

entre ells no tinguin molta distància física.  

 

• Cal Monegal (https://www.calmonegal.com) que s’encarrega de vendre al detall 

gèneres de productors locals de: porc, vedella, pollastre, xai i conill.  

 

La idea principal és que existeix una empresa mare, que fa d’intermediària. Tot i què es dedica 

específicament a treballar amb uns productors concrets, que apareixen per nom i cognoms 

del propietari/a de l’empresa a la web principal. A més, aquests productors, no tenen mètodes 

de promoció web pròpia i opten per niar-se dins de Cal Monegal.  

 

Un punt destacat de la seva pàgina web és que té apartats bastant visibles que expliquen 

detalladament consultes que podria tenir el consumidor a l’hora de voler adquirir a la seva 

botiga. En el sentit de tenir clara la normativa ecològica d’allò que ofereixen i també opcions 

de repartiment i especificacions de com realitzar la comanda. 
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2.1.2.2 Venda del producte a empreses grans especialitzades 

 
Pirinat és un bon exemple d’empresa que absorbeix producte de diferents productors, però 

sense especificar qui són, ja que els aglutina directament sota la seva pròpia marca.      

Aquesta empresa va engegar un projecte molt ambiciós i ha sabut créixer i explotar les seves 

possibilitats dins del sector. En aquesta dinàmica, com que compta amb unes directrius 

adients per ser capaç de dominar tota la cadena de distribució. D’aquesta manera, els 

productors només han de fer la venda de l’animal viu i Pirinat, com que disposa de les 

instal·lacions i certificacions adients, s’encarrega de la resta.  

La seva pàgina web és molt completa i és un bon exemple que inclou molts dels aspectes 

essencials per destacar dins del sector.               

 

2.1.2.3 Comercialització directa per part del productor 
 

Dins d’aquesta opció entraria la web d’aquest projecte, la de BioBastona.   

Aquest modalitat consisteix en que el propi productor sigui qui absorbeixi totes les funcions 

dins de la cadena d’alimentació, des del naixement de l’animal, passant per la criança, 

alimentació, especejament, embassat, etiquetatge i distribució del producte.  

Certament, és l’opció que té més complexitat, perquè ha d’abastir i dominar tots els àmbits. 

Tot i així, en productors petits és una de les opcions més comunes perquè el negoci surti 

rentable. 

En són exemples: 

• Mas el Boscà Nou (http://www.ecovedella.cat) – Vall d’en Bas 

• Mas Vall-llosana (http://vedellaecologica.net) – Castellterçol 

 

2.1.3 Anàlisis de webs del sector 

 

La promoció del producte agrícola és bàsic per aconseguir donar-se a conèixer dins del 

mercat, igual com aconseguir una bona reputació i establir clientela.  

 

Partint de les webs esmentades a l’apartat anterior, i d’altres que també es dediquen al mateix 

tipus de producció, en revisarem els aspectes més rellevants, els punts que tenen en comú i 

així analitzarem què és imprescindible per la nostra pàgina.  

A grans trets, podem diferenciar dos tipus de pàgines web:   

 



Creació, disseny, desenvolupament i estudi de posicionament d’un lloc web d’una empresa agrària 
Màster Universitari d’aplicacions Multimèdia. Àngels Puigpinós Marsà 

 

34 / 171 
 

2.1.3.1 Llocs web de promoció sense botiga 
 

Alguns d’aquests negocis, combinen la venda al detall dels diferents productes que 

produeixen amb aquest distintiu ecològic, amb altres activitats relacionades, com poden ser 

l’agroturisme o visites a les seves instal·lacions. 

Dins d’aquesta dinàmica, i dins del món de la venda de vedella amb certificació ecològica 

trobem els següents exemples:  

 

• Vedella Brunec (https://www.vedellabrunec.cat), situada a Poblellà, al Pallars Jussà 

i que compta amb una web que explica qui hi ha darrera de la marca, informació sobre 

el seu producte, els mètodes d’adquisició i ofereix opcions de contacte.  

 

• Mapleton’s organic (https://mapletonsorganic.ca) es tracta d’una empresa agrícola 

canadenca que a banda de la producció ecològica de vedella, també incorpora la 

venda de gelats i visita a la seva granja. Es una pàgina molt activa amb notícies del 

sector, incloent també la organització d’esdeveniments propis.  

Aquest exemple, ens ajuda a veure oportunitats de negoci són força similars a les del 

nostre entorn, encara que estiguin situades a l’altra banda del continent. 

 

2.1.3.2 Llocs web de promoció amb botiga integrada 
 

Existeixen negocis que opten per ofertar els seus productes a la seva pàgina web, que té 

funcionalitats de botiga electrònica, i altres que fins hi tot incorporen una aplicació mòbil pròpia 

per donar un ventall més ampli de possibilitats de compra. 

  

A nivell general, és habitual que aquesta botiga tingui diversificació de productes; és a dir, 

que no només mostrarà carn de vedella, sinó també d’altres caps de bestiar que segueixin la 

mateixa dinàmica, com és el distintiu ecològic. De la mateixa manera, també s’hi promocionen 

aliments elaborats amb la base del producte primari, com poden ser els embotits, cuinats i 

altres elaborats.  

 

A més, la gran majoria dels empresaris que disposen de botiga online, la tenen com una 

alternativa a la seva pròpia botiga física, fet que no tenen les esmentades a l’apartat anterior.  
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És el cas dels exemples següents:   

• Cal Tomás (https://caltomas.cat/) Empresa familiar de la Pobla de Segur amb una 

pàgina web molt visual i que opta per un model de negoci que incorpora embotits i 

elaborats propis. 

• Mas Pinós (https://www.maspinos.cat/) situats a Vallfogona del Ripollés i dedicats 

principalment a la vedella ecològica, opten per un model de pàgina web amb botiga 

incorporada amb opcions de registre, fins hi tot una aplicació mòbil personalitzada i la 

contractació de serveis SEO de posicionament. 

 

2.1.4 Tecnologies web 

Les tecnologies de desenvolupament web usades en gran part les webs dins l’àmbit han estat 

creades amb el gestor de continguts Wordpress. N’és un exemple el cas de la pàgina web de 

Pirinat.  

 

De totes maneres, també n’hi ha d’altres creades pròpiament amb el seu propi codi, com el 

que emplearia GoWaia amb la web de Mas Pinós, o altres professionals com la de Cal Tomás.  
 

2.1.4.1 Domini i allotjament web d’empreses del sector 

Partint d’un llistat de webs del sector a Catalunya, en revisarem el domini i allotjament web.  

Pel que fa al domini, la gran majoria que consten al llistat opta per adoptar el “.cat”, tot i que 

també trobem algun “.com” i fins hi tot “.net”. 

 

Per altra banda, referent a l’allotjament hi ha molta més varietat, i això també és perquè el 

mercat és molt ampli i existeixen moltes més possibilitats. De totes maneres, hi trobem cert 

consens en veure que n’hi ha força opten per contractar l’allotjament de l’empresa CDmon, i 

dins dels que escullen aquesta opció, una bona part ho fan amb el “.cat”. En aquest cas hi 

trobem les empreses: Vedella Brunec, Mas el Boscà Nou, Casa Masover, Pirinat i Cal Tomàs, 

entre d’altres.  

 

Les característiques indispensables perquè un lloc web tingui un bon allotjament web són [16] 

principalment la velocitat de càrrega, amb un bon ample de banda que ho garanteixi, l’adreça 

IP, l’emmagatzematge dedicat, les còpies de seguretat i la seguretat en sí que ofereixi.  
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A banda de les empreses de subministrament que ofereixen aquests serveis, també 

existeixen opcions de més baix cost que consisteixen en crear-se un propi allotjament web 

amb petites plaques base d’ordenador tipus Raspberry Pi [5] 

 

En definitiva, fer una bona tria de tots aquests serveis és indispensable perquè es tracta 

d’unes variables, que si ocasionen errors,  ens poden afectar al nostre posicionament SEO i 

la percepció dels usuaris del funcionament i usabilitat del nostre lloc web.  
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2.2. Públic objectiu i perfils d'usuari 

L’experiència d’usuari és un tret determinant sobretot si ens interessa donar a conèixer un 

negoci i acabar fidelitzant clients.  

Per aquest motiu, considero oportú que s’hi inclogui un anàlisis del públic objectiu i de la 

definició de perfils d’usuari (persones) adients pel lloc web de Biobastona.  

 

2.2.1 Definició prèvia 

Per començar, llistaré els atributs que considero indispensables, i que cal tenir en compte a 

l’hora de definir els usuaris del lloc web.  

Seguint les dades del baròmetre de percepció i consum d’aliments ecològics a Catalunya [17], 

aquest 2020, el consum de productes ecològics seguirà estable i amb opcions a l’alça, ja que 

el 96% dels enquestats té intenció de seguir consumint-ne, fent possible que es tracti d’un 

producte amb futur i obrint opcions de mercat.  

A més, el perfil del consumidor que podem extreure és el següent:  

• Sexe: Està bastant igualat, tot i que domina el sexe masculí amb un 43,2%. 

• Franges d’edat: Principalment es concentra a la franja de 35 a 49 anys amb però 

seguida de ben a prop de la franja de 50 a 64 anys.  

• Residència: Sobretot destaquen els dos extrems; ciutats petites o grans metròpolis.  

• Estudis: Destaca el perfil d’usuari que té estudis universitaris. 

• Feina: Domina la compra d’aquest producte sobretot en persones que tenen feina i 

amb una renda mitjana-alta.  

• Prioritats: Revisant aquells aspectes que destaquen en el producte de Biobastona, 

ens adonem que només hi ha un 0,3% dels consumidors que adquireixin el producte 

directament al productor. La gran majoria ho fa a grans magatzems, que comptem 

amb varietat de producte de tot tipus, tant ecològic com convencional. Alhora, també 

s’esmenta que està molt igualada la priorització per producte de proximitat amb un 

48,5% respecte el 42,7% del consum d’aliments que tenen major logística.  

• Raons per escollir un producte ecològic: Amb un 68,6% dominen les raons de salut 

i fent comparativa de la mateixa enquesta d’anys anteriors, podem veure que 

augmenten els % de raons mediambientals.  

Gràcies a aquests resultats, podem extreure l’esquema dels usuaris potencials del nostre lloc 

web, que seran els perfils d’usuari que definirem a l’apartat següent, i que estan fets amb 

imatges llicència Creative Commons, extretes de la pàgina Pixabay.  



Creació, disseny, desenvolupament i estudi de posicionament d’un lloc web d’una empresa agrària 
Màster Universitari d’aplicacions Multimèdia. Àngels Puigpinós Marsà 

 

38 / 171 
 

2.2.2 Perfils d’usuari 

En base als resultats exposats definiré 3 tipus de perfils d’usuaris: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Nom: Eduard Folch Camps 

! Població: Barcelona  

! Estudis: Enginyeria agrònoma i màster de producció 

ecològica. 

! Professió: Inspector de certificacions agràries 

ecològiques al CCPAE (Consell Català de la Producció 

Agrària Ecològica) 

! Ingressos: Mitjans 

 

Experiència personal: L’Eduard porta 10 anys al sector 

Ecològic, exercint d’inspector, analitzant de forma exigent 

que es compleixin tots punts de la normativa Agrària 

Ecològica Catalana. Amb tot plegat ha anat prenent 

consciència i és un dels administradors del grup 

“Agricultura Ecològica” a la xarxa social Telegram. Li 

agrada estar informat i sempre consulta diaris digitals i 

revistes del sector agrari. 

 

Hàbits d’alimentació i compra: Habitualment aposta per 

menjar saludable, però no sempre té temps de cuinar i 

sovint acaba dinant a bars i restaurants. Compra alguns 

productes ecològics quan fa la compra a grans 

magatzems.  

 
Aficions: Els caps de setmana li agrada fer excursions a 

la zona de Montserrat. Estar envoltat de natura l’ajuda a 

desconnectar i considera que millora el seu propi benestar.  

 

Metes: Que la gent pugui prendre major consciència de 

temes de medi ambient i sostenibilitat. 
 
    

Eduard - 40 anys  

“El futur és teu, fes-lo ecològic i 
sostenible” 
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! Nom: Laura Colomina Marí 

! Població: Vic 

! Estudis: Grau en Turisme 

! Professió: Oficina Jove i de turisme del Consell Comarcal 

d’Osona 

! Ingressos: Mitjans 
 

Experiència personal: Porta 5 anys a una feina que li 

encanta perquè té l’oportunitat de promocionar i ensenyar la 

seva terra arreu. Està al corrent de les notícies d’actualitat a 

través de Twitter i canals de notícies habituals. Però li agrada 

saber tocar de peus a terra i fer quedades amb els seus amics 

propers.  

 
Hàbits d’alimentació i compra: Dieta saludable, seguint les 

pautes de la seva nutricionista. Com a gran defensora del 

territori, aposta pel comerç local i el producte de proximitat. 

Algunes vegades aposta per productes ecològics, si sap que 

són d’algun productor de la zona.  

 

Aficions: És una gran amant de la naturalesa i sobretot del 
seu entorn. Li agrada practicar activitats esportives a l’aire 

lliure com el running.  També li encanta viatjar i conèixer 

noves cultures. També li agrada compartir les seves 

experiències a través de xarxes socials com Instagram. On 

administra un compte propi i un de la comarca d’Osona.  

 

Metes personals:  Li agradaria poder visitar el màxim 

nombre de països possible i donar-los a conèixer les bondats 
de la seva terra.  

Laura - 35 anys  

“L’estima al teu entorn t’ajuda a veure tots 

els avantages que t’ofereix” 
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! Nom: Jaume Juncosa Guiu 

! Població: Manresa 

! Estudis: Enginyer Tècnic Industrial 

! Professió: Emprenedor convertit en gerent de la seva 

pròpia empresa, gestora d’energies renovables. 

! Ingressos: Alts 

 

Experiència personal: Porta més de 20 anys dins del 

sector industrial i aposta per les tècniques menys 

corrosives pel planeta. És reconegut per ser impulsor i 

patrocinador d’iniciatives verdes que aposten per 

combatre el canvi climàtic.  

 

Hàbits d’alimentació i compra: Aposta sempre per 

producte de proximitat, fent la compra a botigues locals. A 

més, arran de la situació de pandèmia de la COVID-19 ha 

decidit aposar per la compra directa a productors locals.   

 

Aficions: Forma part del Centre excursionista de Manresa 

i és un reconegut guia de muntanya. També li agrada molt 

la cuina i es considera un bon xef. Té un bon paladar i sap 

apreciar els producte de qualitat produïts a Catalunya, 

pels quals, si cal, no li importa pagar un extra.  

 

Metes personals:  Formar part d’un moviment social 

que aposti per un canvi de mentalitat per salvar el planeta.   

Jaume - 57 anys  

“El canvi és al teu abast, només 
has de posar-hi la primera 

pedra” 
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2.2.3 Escenaris d’entrada 

A continuació exposaré suposats escenaris d’entrada d’aquests 3 perfils a la nostra pàgina 

web. 

• Eduard, 35 anys 

L’Eduard és de Barcelona i treballa al sector de l’agricultura ecològica. Amb tot plegat i a 

base de tots els anys que porta treballant-hi ha agafat força consciència per temes de 

sostenibilitat. Algun cop ha fet compres de productes ecològics online, però normalment 

ho fa a botigues físiques, sobretot en grans superfícies, aprofitant que compra altres 

productes.  

Tot i així, gràcies a la seva professió coneix a molts productors locals de primera mà, i 

degut boca-orella i que segueix perfils relacionats a les xarxes, ha vist la promoció de la 

sortida a producció de la web de Biobastona i l’ha acabat visitant.   

 

• Laura, 40 anys 

La Laura és Vic i sempre que pot promociona tota aquesta zona que tant s’aprecia.  

Ella és partidària d’adquirir productes ecològics sempre a botigues locals per afavorir que 

el petit negoci local no acabi per desaparèixer. A part, també és molt exigent a l’hora de 

decidir quin és el producte que adquirirà, a que té en compte aspectes com: la frescor, la 

qualitat, els valors i l’esforç que hi ha darrera de cada producte.   

Arran de les darreres mesures sanitàries derivades de la COVID-19, a nivell laboral ha 

engegat una a campanya per fer promoció i donar visibilitat a tots els petits productors de 

la comarca. Durant la recerca que ha dut a terme a través de la xarxa, ha acabat entrant 

a la pàgina web de Biobastona i n’ha pogut esbrinar els detalls que necessitava.  

 

• Salvador, 57 anys 

El Salvador, que li agrada molt cuinar, sempre busca els millors productes per cuinar els 

seus plats. Navegant per la xarxa per informant-se de temes del sector ecològic, i arran 

d’una campanya impulsada per ajudar a les petites empreses de la zona, ha acabat fent 

cap a la pàgina de Biobastona. S’ha convençut per contactar-hi veient l’ètica i l’esforç que 

hi ha al darrera d’aquest tipus de producte de proximitat.  
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2.3. Definició d'objectius/especificacions del producte 

 

En aquest projecte és pretén fer el disseny, desenvolupament i posada a producció de la 

pàgina web de Biobastona, la qual té el principal objectiu:   

 

• Aconseguir monetització del negoci gràcies a la venda de lots de 10kg de carn de 

vedella ecològica, amb envasat al buit i tallat a racions individuals. 

• La intenció de la pàgina és que sigui com un aparador i ens mostri la informació 

principal i indispensable per fer una major difusió del producte i donar-lo a conèixer 

més enllà de l’entorn més proper.  

• Transmetre un missatge directe, sincer i proper, que convenci als usuaris.  

• Presentar els productors per fer-ho molt més proper, i alhora destacar-ne els valors 

de l’ètica professional que hi ha darrera del producte..  

• Eina de contacte directe entre consumidor i productor, evitant així els intermediaris. 

La idea és donar diferents formes de contacte, com un formulari a la web, proporcionar 

números de telèfon i també una adreça de correu electrònic. D’igual manera, també 

s’especificarà l’adreça comercial de l’empresa, en forma de mapa de GoogleMaps.  

• Aconseguir augmentar seguidors a les xarxes socials.  

 

Per assolir aquests objectius marcats, cal tenir en compte les especificacions que ha 

d’incorporar la pàgina per tal de complir la seva missió.  

 

• Fins al moment està pensada per ser una única pàgina en idioma: català perquè el 

públic objectiu i l’abast de l’empresa és en aquest àmbit.  

• La idea és que la plataforma s’adapti a múltiples dispositius i navegadors així que 

estigui disponible des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.   

• Evitar que sigui gaire complexa i disposi d’un sitemap no gaire enrevessat per 

navegar-hi, i així evitar que els usuaris no trobin el que han vingut a buscar.  
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• Aconseguir un disseny diferent i innovador que cridi l’atenció però sense estar 

sobrecarregat. Alhora també amb una mida de text suficientment llegible, exposant 

els conceptes clars i evitant sobre informació.  

Com a línies de futur, si s’augmentés la producció es podria pensar en la possibilitat d’ampliar 

a que la pàgina fos un comerç electrònic o botiga online, amb els corresponents mètodes de 

pagament incorporats.   
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Capítol 3: Disseny 

3.1. Arquitectura general de l'aplicació 

Abans de començar amb el desenvolupament web de l’aplicació cal el pas previ de la definició 

general de l’estructura i del disseny de la interfície.  

En el cas particular de la nostra pàgina, l’estructura es basa en una mateixa pàgina, que tindrà 

diferents seccions que anirem enllaçant des del menú principal.  

 

3.1.1 Arbre de navegació 

S’aposta per col·locar un menú principal que està permanentment enganxat a la part superior 

de la pàgina i que ens permetrà que sempre el puguem tenir a mà i de forma discreta, el 

mínim intrusiu possible.  

A continuació, es mostra l’esquema d’aquest arbre de navegació, elaborat amb l’eina el línia 

gratuïta Mockflow: 

 
Figura 4: Arbre de navegació del lloc web 

 

Cadascuna de les seccions d’aquest esquema, les explicaré a sota amb més detall.  

3.1.2 Seccions pàgina 

• Inici 

Serà l’enllaç que ens durà sempre a la portada, a la part superior de la pantalla, a allò que 

hem començat a veure just en el moment que hem accedit al lloc web.  

Aquesta serà la secció per defecte de la pàgina, la del capdamunt. És important perquè conté 

el menú principal, el logotip de l’empresa i la primera informació perquè ens puguem fer una 

idea de què va la pàgina. Concretament hi apareix informació sobre l’anoll, o altrament dit 

vedella, i parla del seu distintiu, la certificació ecològica.  
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A més, al final de cada secció també s’incorpora una icona, amb un element d’enllaç, que en 

qualsevol moment, ens podrà dur a aquesta secció d’inici, a la part superior de la pàgina.  

• Què fem? 
Contindrà el producte en sí que s’ofereix; els lots de carn de vedella, envasada al buit i tallada 

nivell individual.  

També s’hi incorpora informació més explicativa del seu segon producte, l’espelta, dels 

protocols de l’etiqueta que l’identifica amb la producció orgànica i un botó que enllaça amb la 

secció de contacte, en cas que interessi adquirir el producte o esbrinar-ne més informació.  

De moment s’ha desestimat que s’hi mostri el preu del producte. La idea és que la gent 

contacti amb l’empresa, almenys per saber-ne el cost. S’incorporaria si s’evolucionés a botiga.   

Un altre punt destacat de la secció és que mostri imatges prou agradables a la vista en què 

s’hi mostra el producte que es distribueix. 

• Qui som? 

Per fer que el producte sigui molt més proper, els integrants de l’empresa es presenten. Serà 

amb una foto de perfil, el seu nom i cognoms i professió.  

Alhora, l’empresa també té intenció d’ampliar aquesta secció afegint un apartat de la seva 

història.  

• Els valors 

L’ètica que hi ha darrera de cada producte de proximitat, és molt important. Per aquest motiu, 

convé destacar-la i posar de manifest quins són els adjectius amb les corresponents 

explicacions que millor descriuen el projecte de Biobastona.  

Quedarien dividits en tres temàtiques principals: els animals i el respecte pel medi ambient, 

els valors implícits en el producte i la feina que fan els productors per aconseguir que el 

producte final arribi a les nostres cases.  

• Contacte 

Aquesta secció seria la més important, perquè la finalitat principal de la pàgina és aconseguir 

més clients, i per assolir-ho, caldrà que s’ofereixin el màxim d’eines possibles per establir 

aquesta comunicació entre productor i client.  

Per aquest motiu, s’hi ofereix un formulari de contacte, es mostren els telèfons de contacte i 

una adreça electrònica. A més, també s’hi afegeix la galeria d’Instragram corporativa.  
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3.2 Diagrames de flux de l’aplicació 

 
Els diagrames de flux són un mètode de disseny que ens permet designar quines són les 

accions que farà l’usuari per assolir la seva meta i quina serà la resposta de l’aplicació per 

aconseguir-ho. La seva representació gràfica serà a partir d’unes caixes que estaran unides 

per diferents camins mostrant des de l’inici fins la fi, i ’indicaran l’ordre que seguirà l’usuari i 

les decisions que prendrà. Tot plegat, ens ajudarà a entendre la lògica de l’aplicació i 

entreveure si hi pot haver errors de plantejament i de disseny de la interfície.  

 

3.2.1 Definició del diagrama de flux de l’aplicació 

Es defineixen l’acció principal que pot tenir un usuari que accedeix a la pàgina web. Per 

veure’n el desenvolupament, s’ha dividit en dues parts; la primera és la descripció seqüencial 

dels passos i decisions que es segueixen, i després, la part gràfica ha estat elaborada i 

dissenyada amb l’aplicació gratuïta Flowmapp:  

 

• Tasca del diagrama de flux 
 

Objectiu: Consultar la màxima informació dels productes que s’ofereixen i opcions de 

contacte  
Descripció seqüencial: 

1. L’usuari accedeix a la pàgina web de Biobastona 

2. Navega pel menú principal i escull l’opció de: “Què fem?” 

3. Si escull no saber més informació pot: 

a. Navegar per menú principal o fer clic a la icona de la fletxa del final de la secció.  

b. Tancar la pàgina. 

4. Si escull fer clic al botó de: “Contacte” que envia a la secció: “Contacte”. 

5. Triar quina opció de contacte és la més adient:  

a. Omplir formulari de la web. 

b. Anotar telèfon de contacte. 

c. Anotar adreça electrònica de l’empresa. 

6. Contactar amb l’empresa.  
 
 
 
 
 



Creació, disseny, desenvolupament i estudi de posicionament d’un lloc web d’una empresa agrària 
Màster Universitari d’aplicacions Multimèdia. Àngels Puigpinós Marsà 

 

47 / 171 
 

Representació gràfica: 
L’esquema de les descripcions seqüencials quedaria de la següent forma:  

 
Figura 5: Part gràfica del diagrama de flux de la tasca descrita 

 
 

 

  

No  

Sí No  
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3.3 Disseny gràfic i prototips d’interfícies 

3.3.1 Estils 

En aquest apartat parlaré de les principals línies de disseny adoptades durant la presa de 

decisions per aconseguir uns prototips d’alta fidelitat, que oferissin un resultat fidedigne al 

què es vol aconseguir amb la producció d’aquesta aplicació web.  

 

• Logotips 
El logotip de Biobastona ja venia prèviament dissenyat, el qual tindrà un lloc destacat a la 

pàgina web. 

 
Figura 6: Logotip original de Biobastona 

 

Aleshores, amb la base d’aquest logotip vaig proposar-me dissenyar una imatge de portada 

estàtica, que tingués un toc més personal, però sense perdre l’estètica original.  

Per això, a partir d’aquest disseny inicial, he optat per posar el logotip damunt d’una imatge 

d’un camp de cereal, on prèviament li havia aplicat un degradat amb un to més clar del color 

original de la marca.  

A més a més, perquè des d’un bon inici ja es pugui determinar el punt diferencial del producte 

que s’ofereix, a la cantonada inferior dreta s’hi afegeix el segell distintiu de producte ecològic 

fet a Catalunya. Que incorpora una obra fosca, per fer que ressalti més.  

Tenint en compte tots aquests aspectes, el resultat final és el següent:  

 
Figura 7: Imatge dissenyada per la portada 
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Cal esmentar, que aquesta imatge, la vaig acabar modificant i adaptant la correcta 

visualització a tot tipus de plataformes i així evitar que els elements que hi ha representats 

perdessin el seu protagonisme.  

D’aquesta manera, per la versió mòbil la imatge és la següent:  

 
Figura 8: Adaptació de la imatge de la portada per tauletes i dispositius mòbils 

 

• Paleta de colors 
La paleta dels colors escollits són els de la presentada a continuació, amb una figura extreta 

de la pàgina https://html-color.codes/  

      
Figura 9: Paleta de colors escollits per al disseny web 

 

El fet d’haver escollit aquests colors concrets es deu a que el principal, el #b9bf15 és el de 

base de la de la marca, i s’ha mantingut en segon pla per no perdre l’essència de l’original. 

De totes maneres, per determinar el canvi d’estil s’ha acabat adoptant també el #a7a87a com 

a color predominant en el conjunt de la pàgina.  

 

• Paleta tipogràfica, grandària i estil de fonts 
He escollit dues fonts tipogràfiques principals, la primera extreta de la pàgina de GoogleFonts. 

Les escollides són:  

• FederickatheGreat-Regular 

• Sans-Serif 

La grandària de les lletres, està adaptada amb valors de % per adaptar-la a l’opció responsive 

de la mateixa.  
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• Icones, botons i altres elements gràfics 
D’una banda, un dels elements importants que s’ha de destacar de la pàgina, és que he optat 

per un ús destacat d’icones. Considero oportú fer-ho, perquè ajuden a que la pàgina sigui 

molt més intuïtiva i que en definitiva que els elements de text siguin molt més fàcils de 

localitzar.  

La font d’aquestes icones és la de FontAwesome, que permet la integració d’un paquet 

d’icones gratuïtes molt complet.  

 
Figura 10: Exemples de la incorporació d’icones de FontAwesome 

 

Per altra banda, els botons, que no són gaires, només mantenen l’estètica del hover, en 

passar-hi el ratolí per damunt, canviant el color de fons al verd original:  #b9bf15 

 
Figura 11: Exemple de quan posem el ratolí damunt d’un botó 

 

• La sessió fotogràfica a la finca 
Un dels elements que més domina a la pàgina són les fotografies. Unes fotografies d’autoria 

pròpia, amb fetes a la pròpia finca de Biobastona, i les altres dels productes dels lots.  

Han estat preses amb una càmera mirrorless del model Olympus OM-D E-M10 Mark III que 

fa fotografies usant el sistema de micro 4/3.  

 
Figura 12: Galeria d’imatges realitzades posar a la pàgina web 
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3.3.2 Prototips de baix nivell 

Abans de presentar el disseny final i partint dels objectius i especificacions del producte, 

que es van establir en un inici, vaig començar ideant i dissenyant un prototip o wireframe de 

baix nivell. Per fer-ho, he utilitzat l’aplicació web gratuïta: Mockflow. En primer lloc, presento 

el primer esborrany de la idea d’estructuració i visualització de continguts:  
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Figura 13: Prototip de baix disseny de la 1a versió desktop i mòbil 
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En segon lloc, es presenta el wireframe del disseny definitiu, ja que aquest primer disseny ha anat 

evolucionant i s’hi plasmen els canvis fets al primer esborrany presentat, entre els quals hi destaca: 

§ Canvi d’alguns títols i subtítols 

§ Redistribució de la secció: “Què fem?”  
§ Canvi del mapa de localització per la Galeria d’Instagram 

Aquests canvis, han estat efectuats principalment a petició de l’empresa, i tenint en compte 

l’adequació de l’espai i els continguts que s’hi volien mostrar. El resultat és el següent:  

 

 



Creació, disseny, desenvolupament i estudi de posicionament d’un lloc web d’una empresa agrària 
Màster Universitari d’aplicacions Multimèdia. Àngels Puigpinós Marsà 

 

54 / 171 
 

 
Figura 14: Prototip de baix disseny de la versió final desktop i mòbil 
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3.3.3 Decisions de disseny 

Al prototip de baix nivell definitiu, presentat a l’apartat anterior, s’hi pot apreciar la distribució 

dels diferents apartats o seccions que s’han explicat prèviament. Per acabar de definir-ne el 

disseny explicaré les decisions preses de la línia presentada.  

 

Tenim diversos tipus de patrons de layout, i d’entre els més coneguts, el que més s’hi adiu al 

que he dissenyat és el: Column drops.  

 

A grans trets, he intentat que a diferència del Mostly Fluid o el Layout shifter, els diferents 

elements que conformen el disseny, n’omplin tota la pàgina, sense marges blancs laterals. 

Tampoc m’he basat en una estructura tipus Tiny Tweaks perquè, considero no només he usat 

una única columna per mostrar tot el contingut i de la mateixa manera tampoc he definit 

patrons principalment per mòbil amb pantalles de navegació laterals.  

 

L’objectiu del meu disseny és que sigui fàcil i intuïtiu poder interactuar amb la pàgina i en 

definitiva faci d’aparador i aconseguir que el màxim nombre d’usuaris es posin en contacte 

amb l’empresa. Per assolir-ho tampoc hem oblidar-nos que li hem de regalar una bona 

experiència perquè torni al lloc web.  

 

Per aquests motius he decidit que la pàgina principal sigui molt visual, de tal manera que si 

el client se sent confós amb el menú, pugui trobar-lo ràpidament perquè quedarà sempre 

enganxat a la part superior de la pantalla. A més, al final de cada secció hi haurà una icona 

d’una fletxa, que permetrà tornar ràpidament cap a l’inici de la pàgina.  

 

Addicionalment, he dividit la pantalla en els 5 principals punts on l’usuari pot necessitar 

discernir quin apartat prefereix visitar. La part de la portada amb la presentació de l’anoll que 

tenen, el producte en sí, la presentació dels productors, els valors del producte i finalment les 

dades de contacte i la galeria d’Instagram (perfil actiu a les xarxes socials).   

 

En general, considero que aquest disseny és un acompanyament a l’usuari per poder estar 

informat d’un producte diferencial, i que enlloc de tenir-ho amb un tríptic propagandístic, 

s’aconsegueix plasmar-ho a la xarxa i així que sigui molt més interactiu i agradable a la vista.  
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3.3.4 Prototips d’alta fidelitat 

Un cop establert l’esquema principal del disseny, prosseguirem a fer-lo realitat, treballant 

per aconseguir mantenir una línia similar per als diferents apartats, i que alhora sigui 

suficientment atractiu perquè li acabi cridant l’atenció al client.  

 

3.3.4.1  Mapa de navegació: Menú principal 
S’han presentat diferents estils per presentar el menú principal. Entre ells hi ha les següents 

propostes: 

• Opció A:  Nom del logotip de l’empresa a l’esquerra i menú a l’esquerra amb diferents 

tons de colors i ubicacions i opacitat. Finalment, s’acaba optant per una opció similar 

a aquesta estètica. S’especificarà més endavant.   
 

 

 

 

 

Figura 15: Diferents propostes de menú principal de l’opció A 
 

• Opció B: Amb el logotip sencer de l’empresa i amb opcions de diferents colors de fons 

i també opacitats. Aquesta proposta es descarta perquè el logotip ja es mostra a la 

portada i sortiria massa vegades.  
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Figura 16: Diferents propostes amb el logotip sencer de l’opció B 
 

• Opció C: Compta en sobreposar el menú a la imatge de la capçalera principal. Malgrat 

que l’estètica és molt maca, s’acaba descartant perquè la gran finalitat pràctica del 

menú és que ens acompanyi sempre enganxat a la part superior de la pantalla, i en 

aquesta opció el seu color de fons és el transparent.  

 

Figura 17: Proposta de menú de l’opció C 
 

• Opció D: Conté les dues parts del logotip, per una banda el nom i per l’altra el menú 

amb una miniatura del logotip principal. Es descarta perquè seria massa repetitiu i ple.  

 

Figura 18: Proposta de menú principal opció D 
 

• Opció escollida: Finalment, l’opció triada ha estat d’una estètica similar a l’opció A, 

però fent que el nom de la marca hi sigui en més petit i usant el color predefinit dins 

del conjunt de la pàgina:  

 

Figura 19: Proposta definitiva pel menú principal 
 

3.3.4.2  Estil general i imatges 

He optat per un disseny de pàgina web amb elements de parallax. D’aquesta manera 

s’aconsegueix que les imatges tinguin cert moviment i fa que una pàgina tant simple, pugui 

tenir un cert toc de dinamisme.  
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A més, també cal destacar que les imatges parallax que fan de separadors i alhora de 

capçalera de secció, que disposaran del títol en gran i superposat amb la imatge, recordant 

que estarà en moviment, en funció de quan es faci l’scroll.  

 
Figura 20: Imatge amb funcionalitat parallax i amb el títol de la secció 

 

Alhora, per intentar mantenir l’estètica tradicional del logotip de la pàgina, s’hi ha afegit 

elements que mantinguin l’essència original del propi logotip, com és l’exemple de l’espiga 

que en forma part:  

 

 
Figura 21: Imatge que incorpora l’espiga que forma part del logotip 
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3.3.4.3 Quadre d’icones i conceptes 

Tal com s’ha esmentat en anteriors apartats, i traient partit de les icones de FontAwesome, 

he dissenyat un apartat que aglutini molts conceptes però que a la vegada no quedi molt 

sobrecarregat.  

 
Figura 22: Quadre de conceptes amb icones de FontAwesome 

 

3.3.4.4 Galeria Instagram 

Malgrat que en un inici s’havia plantejat acabar el contingut de la pàgina amb un mapa de 

Google per tancar la pàgina, tal com la Figura 23. Finalment, s’ha optat per substituir-ho per 

la galeria de fotografies del seu compte d’Instagram, el més actiu de les seves xarxes socials.  

 
Figura 23: Opció de mapa de Google 

 
Tanmateix, aquesta opció del mapa de Google es mantindrà per una de les instal·lacions explicades 

més endavant.  

Tot i així, la versió per la pàgina definitiva és com la de la imatge de sota:  
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Figura 24: Opció triada amb galeria d'imatges d'Instagram 

3.3.4.5 Footer 
Finalment, per tancar la pàgina, s’opta per un disseny d’un footer força senzill, que té 4 

elements principals destacables:  

• Icona de la fletxa per tornar ràpidament a l’inici de la pàgina (també al final de cada 

secció) 

• Secció de recordatori de les dades de contacte 

• Secció d’enllaç a les xarxes socials de l’empresa 

• Tancament amb la icona de l’empresa sota el nou color de fons escollit com a 

predominant.  

 
Figura 25: Disseny escollit del footer de la pàgina 

 

3.3.5 Usabilitat/UX 

Les tècniques pensades perquè la pàgina tingui una bona usabilitat d’usuari i no ens produeixi 

l’efecte no desitjat, de tots els usuaris que ens visiten, tenim les següents:  

 

3.3.5.1 Adaptació a múltiples plataformes 

La pàgina s’ha dissenyat i implementat per tenir una estètica responsive i adaptable a 

qualsevol tipus de dispositiu i plataforma.  

Hi ha alguns elements que en la versió mòbil i tauleta, s’opten per amagar perquè prenguin 

major rellevància aquells que són més importants.  
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Se n’ha comprovat el funcionament a través de les opcions del navegador: Mozilla Firefox 
Developer, que ens permet mostrar la pàgina en diferents navegadors, i mides de pantalles 

per comprovar-ne l’efectivitat i també des de diferents dispositius personals.  

S’han fet les comprovacions pertinents tal com es mostra a la figura de sota:  
 

 
Figura 26: Proves de la pàgina en multi-plataforma 

 

3.3.5.2 Navegació 

S’ha pensat amb una navegació que sigui intuïtiva per a l’usuari, i malgrat no introduir un fil 

d’adriana, perquè no m’ha semblat adient. En canvi, sí que compta amb un menú que sempre 

està permanent al capdamunt de la pàgina i altres elements que ja s’han esmentat, com són 

les icones de fletxa que s’han esmentat i que ajuden a pujar directament cap a l’inici.  

 

3.3.5.3 Simplificar i sintetitzar continguts 

A grans termes, la pàgina web té un estil de tipus simple intentant apostar per no 

sobrecarregar i alhora sintetitzar al màxim els continguts que s’hi volen mostrar. Aquest punt 

és molt important perquè està estrictament basat en el disseny escollit de la interfície, i si a 

l’usuari li agrada el que veu, ja estem obrint un camí a un possible client.  

A més a més, la idea és que no sobrecarregar la pàgina amb massa text, i que s’aconsegueix 

un disseny minimalista que no confongui, ni saturi a l’usuari. Per aquest motiu, s’ha optat per 

una paleta de colors prou ajustada, i donant espai a les parts de text perquè tot plegat respiri.  

 

3.3.5.4 Control i llibertat d’usuari 

Es tracta d’una de les 10 heurístiques de Nielsen i permet que l’usuari pugui gaudir d’un 

control de moviments àgils dins de la pàgina i li sigui fàcil la navegació dins de la mateixa.  
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3.3.5.5 Visibilitat de l’estat del sistema 

El que també proposa Nielsen és que cal que el sistema doni un feedback a l’usuari perquè 

sàpiga què està passant quan fa clic a algun element, per exemple. L’aplicació al disseny 

presentat, és la de les imatges de sota; quan fem l’enviament del formulari a través del botó 

envia, que ens en confirmarà l’enviament, deixant de mostrar els camps del missatge i avisant 

que el formulari s’ha enviat correctament.  

 
Figura 27: Missatge de confirmació de l’enviament del formulari 

 

3.3.5.6 Prevenció d’errors 

El sistema ha de ser capaç de prevenir els errors abans de prosseguir amb qualsevol procés. 

Aleshores un exemple aplicat al disseny presentat és a l’hora d’introduir les dades del 

formulari, que s’avisa que cal haver omplert els camps que s’indiquen com a requerits i que 

com que no s’ha fet, el formulari no s’ha enviat correctament. 

 

 

Figura 28: Missatges d’error per no completar camps requerits 



Capítol 4: Desenvolupament web 
Per dur a terme la part pràctica de l’aplicació, s’ha optat per fer un desenvolupament des de 

zero per posar en pràctica els llenguatges de programació, principalment HTML i CSS 

apresos al llarg de la realització d’aquests estudis. 
 

4.1. Desenvolupament HTML i CSS  

Començant per la part de la maquetació de l’estructura HTML, que també m’he ajudat de 

Bootstrap, en i estructurat per les diferents seccions trobem:  

 

• Capçalera: Serà el <head> que contindrà els elements indispensables com les 

metadades que ens interessen per temes d’accessibilitat, la descripció, la llengua, la 

imatge que apareixerà al navegador, el títol de la pàgina i totes les llibreries que s’hi 

afegeixen: com Google Fonts, Bootstrap i FontAwesome:  
<!DOCTYPE html> 

<html lang="ca"> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 

 

<meta name="keywords" content="biobastona, vedella ecològica, venda vedella ecològica, carn 

de vedella, anoll ecològic, carn ecològica, carn ecològica, producció ecològica, produccio 

ecologica, agricultura, ramaderia, ecològic, moianés, Moià, pagès, venda de carn"> 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 

 

<title>Biobastona - Carn de vedella ecològica</title> 

 

<meta name="description" content="La carn de vedella ecològica de Biobastona és d’uns animals 

que han nascut a l’aire lliure i han estat criats i engreixats a finques del Moianés."> 

 

<!-- Google Fonts --> 

<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">  

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fredericka+the+Great&display=swap" 

rel="stylesheet"> 

 

<!-- CSS --> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.css" 

integrity="sha384-TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2" 

crossorigin="anonymous"> 

 

<!-- jQuery and JS bundle w/ Popper.js --> 

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> 
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<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" 

integrity="sha384-ho+j7jyWK8fNQe+A12Hb8AhRq26LrZ/JpcUGGOn+Y7RsweNrtN/tE3MoK7ZeZDyx" 

crossorigin="anonymous"></script> 

 

<!-- FontAwesome - icones--> 

<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all.css" 

integrity="sha384-50oBUHEmvpQ+1lW4y57PTFmhCaXp0ML5d60M1M7uH2+nqUivzIebhndOJK28anvf" 

crossorigin="anonymous"/> 

 

<!-- Bootstrap CSS --> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css" 

integrity="sha384-MCw98/SFnGE8fJT3GXwEOngsV7Zt27NXFoaoApmYm81iuXoPkFOJwJ8ERdknLPMO" 

crossorigin="anonymous"> 

 

<!-- Imatge pestanya navegador --> 

<link rel="shortcut icon" href="./imgs/logo_color.jpg" /> 

</head> 

 

A continuació, dins de l’estructura del <body> hi definirem un <header> que contindrà 

l’element principal de navegació a través de la web <nav> 

 

• Menú 
Per la versió escriptori tenim: 

 
Figura 29: Menú de la versió escriptori 

 

En canvi, per la versió de tauletes i per dispositius mòbils ens apareixerà el botó 

hamburguesa, que haurem de desplegar, per tal de poder veure les diferents opcions del 

menú:  

 
Figura 30: Menú de la versió tauleta i dispositius mòbils 

 

Tot plegat, s’aconsegueix amb l’ajuda de Bootstrap i l’opció: “collapse” que fa que en 

pressionar la icona del menú hamburguesa puguem plegar i desplegar el contingut, quan 

canviem de la versió escriptori a la mòbil. És el resultat de la següent part de codi:  
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<header> 

  <div class="col-md-12 brand"> 

    <nav class="navbar navbar-light navbar-expand-lg  m-auto"> 

       <a class="navbar-brand" href="#"> 

        <img src="./imgs/nom_marca_alpha.png" alt="Logo Biobastona" height="50" class="image-

responsive" title="logo BioBastona"></a>  

 

    <button class="navbar-toggler mynav" type="button" data-toggle="collapse" data-

target="#navbarSupportedContent" 

    aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle 

navigation"> 

    <span class="navbar-toggler-icon"></span> <!-- icona menú hamburguesa --> 

    </button> 

 

  <div class="collapse navbar-collapse text-center" id="navbarSupportedContent"> 

    <ul class="navbar-nav mx-auto"> 

      <li class="nav-item mx-4 active"> 

        <a class="nav-link" href="#">Inici<span class="sr-only"></span></a> 

      </li> 

      <li class="nav-item mx-4"> 

        <a class="nav-link" href="#quefem">Què fem?</a> 

      </li> 

      <li class="nav-item mx-4"> 

        <a class="nav-link" href="#quisom">Qui som?</a> 

      </li> 

      <li class="nav-item mx-4"> 

        <a class="nav-link" href="#valors">Els valors</a> 

      </li> 

      <li class="nav-item mx-4"> 

        <a class="nav-link" href="#contacte">Contacte</a> 

      </li> 

    </ul> 

  </div> 

</nav> 

</div> 

</header> 

 

• Portada 
L’estructura de la portada consisteix bàsicament en una foto estàtica, que variarà només en 

el CSS per fer-la responsive, adaptable a diferents dispositius. En aquesta part destaco 

aquesta propietat de CSS3 que ens permet ocultar una imatge, en funció de la mida de la 

pantalla on s’estigui visualitzant.  

 

 
/* Propietat CSS 3 -Media Queries*/ 

/* Logo per dispositius mòbils*/ 

@media screen and (max-width: 768px){ 

  .img-desktop { 
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    display: none;} 

  .img-mobile{ 

    visibility: visible;}} 

/* Logo per desktops*/ 

@media screen and (min-width: 769px){ 

  .img-desktop { 

    visibility: visible;} 

  .img-mobile{ 

    display: none;}} 

 

• Seccions 
Cadascun dels apartats té la seva peculiaritat, però disposen d’un element comú: que són 

les:  Imatges de parallax. Per aconseguir-les farem que la imatge cobreixi tota la caixeta on 

es trobi i a més quan fem l’scroll, tingui cert moviment. Aquesta part està inspirada en les 

opcions d’exemple de W3School Web Online Web Tutorials. Aquestes imatges seran el cartell 

d’inici de secció i també incorporen el títol superposat. 
 

o Parallax: El fet de fer-ho responsiu i habilitar-ne l’ús per a diferents dispositius, 

m’ha obligat a prendre algunes decisions importants.  

El problema principal amb el que em trobava era que amb l’estructura parallax 

que havia preparat, i que forma part de l’estètica general de la pàgina, no era 

compatible amb el navegador Safari per a dispositius mòbils i tauletes que es 

traduiria a iPad i iPhone.  

Concretament, la idea de fer que la pàgina s’adapti a diferents dispositius fa 

que es pensi en incloure’n la visibilitat des del màxim nombre possible, i per la 

qual cosa arribo a la conclusió de limitar aquesta propietat. Per aquest motiu, 

he pres la decisió de que l’efecte parallax només sigui visible en monitors 

desktop i quan ho visualitzem des del mòbil la imatge quedi estàtica.  

Precisament la característica afectada és la que es mostra a continuació:  

 

@media only screen and (min-width: 1200px) { 

  .bgimg-1, .bgimg-2, .bgimg-3, .bgimg-4, .bgimg-5  { 

    background-attachment: fixed; 

 }} 
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Figura 31: Exemple de la visualització al navegador Safari per mòbil abans de la correcció 

 

o Secció “Què fem”: Per tal de mostrar informació del producte que es posa a 

la venda, s’opta per fer un llistat de tot el que conté els lots de 10Kg que es 

distribueixen, especificar el mètode de certificació ecològica i també unes 

imatges del contingut dels lots.  
Referent a aquestes imatges, he decidit crear un modal que obri la mateixa 

imatge de forma ampliada, creant una finestra de modal més gran que l’opció 

lg que ve amb el Bootstrap que he anomenat “modal-xl” amb el 90% de 

l’amplada de la finestra i amb el CSS següent: 

.modal-xl { 

     min-width: 90% !important; 

   } 

   

Per altra banda, l’HTML del modal seria com el següent i el resultat el de la figura:  

<div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 text-center"> 

  <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block" data-toggle="modal" data-

target="#hamburguesa" src="https://biobastona.cat/wp-content/uploads/2020/11/OI002762.jpg" 

alt="Imatge de carn d'hamburguesa Biobastona"> 

</div> 

<!-- Modal hamburgueses --> 

<div id="hamburguesa" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog"> 

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-xl"> 

<img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block" src="https://biobastona.cat/wp-

content/uploads/2020/11/OI002762.jpg" alt="Imatge de carn d'hamburguesa Biobastona"> 

</div> 

</div> 

<!-- Fi Modal hamburgueses --> 
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Figura 32: Modal de la imatge de les hamburgueses per versió escriptori 

 

o Secció “Qui som”: Que ara mateix només conté el nom i descripció de la 

professió dels dos integrants de l’empresa, dins d’una imatge de format 

arrodonit, també aconseguit amb una propietat de Bootstrap.  
 

o Secció graella de “Valors”: Per mostrar informació de forma agradable a la 

vista, s’ha optat per crear una graella responsiva amb Bootstrap, amb els 

colors de la paleta escollits i amb icones de FontAwesome perquè sigui molt 

més fàcil associar els conceptes que s’hi volen detallar.  
 

o Secció “Contacte”: S’ha desenvolupat un formulari que permet l’enviament 

del missatge a l’adreça de correu que li establim. Això ens permetrà estar a 

l’aguait de les consultes que els usuaris puguin obrir a través de la web:   
§ Formulari: Creat amb un pluguin de Wordpress: WPForms, que es 

detallarà dins de l’apartat on s’explica la customització del Wordpress. 

I a la vegada, també s’ha personalitzat amb una part de CSS, com per 

exemple, per fer que el botó d’enviament fos l’amplada total  

.wpforms-form button[type=submit] { 

     width: 100%; } 

 

A banda del formulari també s’inclourà una columna lateral amb els 

números de telèfon i el correu de contacte.  



Creació, disseny, desenvolupament i estudi de posicionament d’un lloc web d’una empresa agrària 
Màster Universitari d’aplicacions Multimèdia. Àngels Puigpinós Marsà 

 

69 / 171 
 

 
Figura 33: Formulari de contacte de la pàgina 

 

§ Galeria d’Instagram:  

En un inici s’hi volia afegir la localització de l’empresa via Google maps, generada amb el 

codi d’enllaç que ofereix directament la pròpia plataforma de Google. 

Tot i així, s’opta per guardar-lo per si es volgués afegir més tard, i es substitueix per la Galeria 

d’Instagram corporativa.  

 

Per implementar-la s’ha fet ús de les extensions de Wordpress, concretament: 

10WebSocialPhotoFeed, que s’usa de la següent manera:  
<h2 class="text-center text-dark pt-3">A les xarxes<i class="fas fa-globe ml-3"></i></h2> 

<div class="mr-5 ml-5">[wdi_feed id="1"]</div> 

 

• Footer: La distribució d’aquest element, també s’aconsegueix amb una estructura de  

Bootstrap. 
Aquesta part incorpora un recordatori dels telèfons i correu de contacte i a més, una 

secció amb icones de les xarxes socials. Aquesta està feta a partir d’un sprite, la qual 

cosa ens permetrà que amb una única imatge puguem disposar de les icones de 

xarxes socials que més ens convinguin:  

 
Figura 34: Sprite d’icones de xarxes socials que s’utilitza 
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#xarxes_socials { 

  width: 400px;  

  height: 200px; 

  margin: 10px auto;  

  padding: 0; 

  } 

#icones a { 

 margin: 2px; 

 display: inline-block; 

 background-image: url("./imgs/sprite_icons.png"); 

 background-repeat: no-repeat; 

 width: 45px; 

 height: 45px; 

  } 

.icones_fb { 

  background-position: 0 -50px;} 

.icones_in { 

  background-position: -160px -50px;} 

a.icones_fb:hover{ 

background-position: 0 0;} 

a.icones_in:hover{ 

 background-position: -160px 0;} 

 

En general, s’ha aconseguit que el disseny compleixi els requisits estàndards d’adaptació a 

diferents dispositius mòbils, i per aconseguir-ho, tal com ja s’ha esmentat he fet ús 

principalment de les estructures de Bootstrap.  

 

A més a més, també s’ha incorporat una part de Javascript per crear l’apartat de les cookies, 

on s’especifica l’avís legal i la política de privacitat de la pàgina.  

• Cookies: Aquest apartat s’ha desenvolupat partint d’una estructura d’exemple de la 

pàgina CSS Script [48] i adaptant-la tant a la tema que s’ha creat.  

 
Figura 35: Exemple de l'avís de cookies 

 

Per evitar crear una altra pàgina, si es fa clic a l’enllaç de “Més informació” s’obra un 

Modal amb les dades d’avís de les cookies i la política de privacitat que usa l’empresa 

a la pàgina, amb un resultat com el de la figura següent: 
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Figura 36: Imatge del modal de la Política de privacitat i avís legal 

 

4.1.1 Validació del codi desenvolupat 

En darrer lloc, per assegurar-nos que el codi desenvolupat compleix els estàndards,  

Revisem que el codi HTML compleixi els requisits de validació proposats per W3 Validator i 
veiem que sí que s’hi adequa.  

 
Figura 37: Resultat de la validació de la pàgina a W3Validator 

 
 



4.2. Valoració d’opcions de la posada a producció 

Es presenten diverses opcions a l’hora de posar la pàgina web a producció. La més senzilla 

podria ser la de pujar directament els continguts programats per FTP, però també existeix 

l’opció de provar-ho incorporant un gestor de continguts. A continuació explicaré la resta 

d’opcions disponibles:  

 

4.2.1  Wordpress 

Wordpress és considerat el gestor de continguts que té registrat un major ús d’entre els que 

podem trobar a la xarxa.  

Es valora usar aquesta opció per l’ampli ventall d’extensions que pot incorporar, i també per 

la facilitat d’ús per a persones poc expertes en la creació de webs. També es podrien utilitzar 

altres gestors com Drupal, o Joomla, però s’opta per provar-ho amb aquest.  

 

Dins d’aquesta particularitat d’utilitzar Wordpress, ens trobem amb 3 alternatives principals:  

• Utilitzar una plantilla predeterminada 

• Adaptar el codi desenvolupat a una plantilla d’Underscores 

• Crear un tema de Wordpress des de Zero 

A continuació explicaré amb més detall aquestes opcions valorades:  

 

4.2.1.1 Una plantilla predeterminada: Neve 

Una de les opcions és crear la pàgina amb l’ajuda de l’extensió de construcció de llocs web: 

Elementor i de la plantilla Neve.  

S’ha escollit aquesta plantilla perquè és de les millors valorades en termes d’accessibilitat i a 

la vegada també ofereix força opcions de personalització del layout i menús, entre d’altres.  

Part de l’adequació del nostre disseny plantejat, en aquesta plantilla ha estat el següent:  
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Figura 38: Part de l’adaptació dels disseny a la plantilla de Wordpress Neve 

  

4.2.1.2 Híbrid adaptant una plantilla Underscores 

Consisteix en utilitzar una plantilla buida de Wordpress que ens permetrà l’edició i la 

personalització del nostre tema amb el codi desenvolupat que hi escollim posar.  

Per fer-ho, haurem d’accedir a: https://underscores.me/ on es té l’opció de descarregar una 

plantilla de Wordpress en blanc, per poder adaptar a les característiques i necessitats que 

convinguin.  
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Aleshores, per fer una adaptació molt senzilla de la incorporació del codi HTML i CSS 

desenvolupat, es treballarà amb els fitxers interns de la plantilla: 

• header.php  

• footer.php  

• 404.php 

 

I també editant característiques internes del Wordpress, com usar l’editor de blocs HTML 

personalitzats, per incorporar el cos i continguts principals de la pàgina o afegir un CSS 

concret pels elements creats amb la personalització del tema. 

 
Figura 39: Ús del bloc HTML personalitzat per editar la pàgina 

 

A més, també tindrem l’oportunitat de poder utilitzar extensions concretes de Wordpress, 

creades per aportar més funcionalitats, a banda de donar l’oportunitat de crear usuaris amb 

diferents rols per poder treballar amb els continguts de la pàgina.  

Aquesta és l’opció escollida i la que explicaré amb major profunditat més endavant. 

 

4.2.1.3. Altres opcions no testejades 

Si es disposa de més coneixements del llenguatge de programació PHP també es té l’opció 

de crear una plantilla de Wordpress des de zero o, encara millor si s’és principiant, que és 

crear-ne una de filla o “child” a partir d’una “pare” que ja existeixi.  

Per aquests dos casos, es basen en què el codi HTML està dividit en diferents fitxers PHP 

que internament contenen crides entre ells i es van reclamant el codi, que està separat de la 

següent manera:  

• header.php (Capçalera) 

• index.php (Contingut) 

• sidebar.php (Elements de navegació) 

• footer.php (Peu de pàgina) 
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4.2.2. Conclusions de la tria 

De cara a la implementació de la pàgina web de Biobastona, l’opció escollida és la presentada 

a l’apartat: Híbrid adaptant una plantilla Underscores.  

 

S’ha decidit així, perquè l’objectiu era treballar amb una pàgina personalitzada però aprofitant 

els beneficis que ens pot aportar Wordpress i a més incorporar el màxim de coneixements 

apresos durant la realització del Màster. D’aquesta manera, s’aconsegueix tant plasmar les 

tècniques apreses amb llenguatges de desenvolupament web, com aprendre com funcionen 

els engranatges d’un dels gestor de continguts més coneguts, com és Wordpress.  

 

Entre els avantatges d’utilitzar CMS trobem la possibilitat d’afegir extensions com poden ser 

les de millora de SEO, d’optimització de la pàgina, d’enviament de correu, entre d’altres. A 

més també cal tenir en compte el recolzament de la comunitat d’usuaris que hi ha al darrera, 

comptant amb molta documentació i amb fòrums per poder resoldre dubtes o problemes de 

la comunitat.  

 

D’igual manera, treballar amb un gestor de continguts també ens facilitarà la gestió i 

actualització de continguts, sobretot de cara al manteniment de la pàgina i amb una interfície 

prou fàcil per ser utilitzada per usuaris poc experts.  

 

Certament, si publiquéssim la pàgina web sense el gestor de continguts, seria molt més 

lleugera i segurament aconseguiríem un rendiment un mica més elevat pel que fa a la velocitat 

de resposta, i que va estretament lligat al posicionament. Tot i així, com que fem una 

personalització, hem de ser conscients que no totes les extensions estaran pensades per 

treballar d’aquesta manera i que haurem de ser nosaltres els encarregats de gestionar-ho. 

Tanmateix, també haurem d’estar més a l’aguait de mantenir la nostra estructura funcional, 

per si sorgeixen actualitzacions o incompatibilitats amb parts de codi que s’utilitzen.  

 

No ens hem oblidar d’esmentar, que un altre punt negatiu de l’autoservei en el 

desenvolupament serà que el codi que generarem serà menys optimitzat i menys pensat de 

cara a l’accessibilitat.  

 

En definitiva, per aprofitar tant els beneficis d’una banda i de l’altra, gaudirem aquesta opció 

híbrida, que ens permetrà modelar un tema buit, amb un alt nivell de personalització sense 

deixar d’assaborir de tot el què aporta Wordpress.  

 



Capítol 5: Implementació 

5.1. Domini 

Tenint en compte que el producte que es vol promocionar és de proximitat, i que per molt que 

es vulgui fer més gran, sempre serà a favor del territori, l’opció triada és el .cat.  

 

Revisant el  llistat de webs del sector a Catalunya, veurem que pel que fa al domini, la gran 

majoria que consten al llistat opta per adoptar el “.cat”, tot i que també trobem algun “.com” i 

fins hi tot “.net”. 

Aleshores, gràcies a una eina WhoIs [46] d’ICANN (Internet Coorporation for Assigned Names 

and Numbers) podem determinar a qui han comprat el seu nom de domini les empreses que 

són competència directa de Biobastona:  
 

 
Empresa Lloc web Domi

ni 
Empresa 

Vedella Brunec https://www.vedellabrunec.cat .cat cdmon 

Mas el Boscà Nou http://www.ecovedella.cat .cat cdmon 

Mas Vall-llosana http://vedellaecologica.net .net enom 

Casa Masover   https://vedellaecologicadelpirineu.cat/  .cat cdmon 

Pirinat https://www.pirinat.cat/ .cat Entorno Digital 

Vedella dels Aiguamolls https://www.vedelladelsaiguamolls.cat/  .cat dinahosting 

Mas Pinós https://www.maspinos.cat/  .cat cdmon 

Ca l’Andreu https://ramaderiacalandreu.com/ .com dondominio 

Salt de Colom https://saltdecolom.com  .com NetEarthOne 

Cal Tomás https://caltomas.cat/ .cat cdmon 

Cal Monegal https://www.calmonegal.com .com arsys 
Taula 3: Anàlisis del domini de webs del sector a Catalunya 

 

Un cop decidit que el domini és el .cat, sobretot per la localització del públic objectiu i perquè 

es tracta d’un producte de proximitat, que té pensat arribar sobretot a dins de l’àmbit català.  

Casualment, la pàgina de domini.cat està d’aniversari i té algunes ofertes a més, trobem una 

taula comparativa, que ens facilita la tria de l’empresa registradora que més ens pugui 

interessar segons les nostres preferències.  

Discerneix sobretot aspectes com el preu (tant d’alta com de renovació), els serveis inclosos 

amb la compra i el tipus de suport que s’ofereix.  
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El primer filtre és per aquells amb un màxim de preu de renovació de 20€, que ofereixen 

suport en català, amb la màxima disponibilitat d’atenció i que tingui algun servei inclòs. 

D’aquesta manera, ens quedarem amb els 4 de la figura de sota:  

 

 
Figura 40: Taula comparativa de domini.cat de la primera tria esmentada 

 

Havent fet aquesta primera tria, prosseguiré a determinar l’escollida en base a les opcions 

d’allotjament que ofereixin cadascuna d’aquestes empreses. Tot descartant d’un inici 

l’empresa:dinahosting perquè té els servidors a Madrid, mentre que la resta tenen seu a 

Catalunya, i també Entorno Digital, perquè no té disponibilitat els caps de setmana.  

 

Decideixo fer-ho així, perquè si després la pàgina creix i es requereix una opció d’allotjament 

més complexa, amb més espai o altres serveis addicionals, haguem escollit l’adient i a priori 

no calgui fer transferències d’una empresa a l’altra.  

 

És per això, que al proper apartat explicaré més en profunditats els diferents aspectes a 

tenir en compte, fins arribar a l’opció escollida.  

 



5.2. Allotjament web 

En aquest apartat es pretén tenir una visió general de les diferents opcions d’allotjament que 

ens podem plantejar a l’hora de publicar el nostre lloc web.  

 

Per tal d’escollir un bon allotjament s’han de tenir en compte alguns aspectes importants[39]. 

N’anomenaré els que penso que són més destacables a l’hora de fer la tria:  

 

• Especificacions tècniques: És important la RAM dedicada, igual que l’espai, el tipus 

de disc d’emmagatzematge i la capacitat de disc del servidor. En aquest sentit és 

important prioritzar els discs ultra ràpids amb espai suficient per la nostra pàgina (amb 

un 1GB ens n’hauria de sobrar) 

 

• Taxa de transferència: Aquest punt s’ha de mirar amb cura, ja que es tracta de la 

limitació  l’ample de banda que s’utilitza a la pàgina. Molts anuncien una transferència 

il·limitada, però a la lletra petita limiten la càrrega de fitxers molt grans o la quantitat 

consumida. Hem de vigilar que no sigui molt baixa, perquè ens pot arribar a deixar la 

nostra pàgina com a inaccessible.  
 

• Suport: L’equip de suport serà l’encarregat de donar-nos un cop de mà quan tinguem 

problemes sobre l’allotjament o domini. Per la qual cosa és important poder disposar-

ne amb la major disponibilitat possible, obtenint una resposta ràpida i puguin resoldre 

amb eficiència els nostres dubtes o problemes.  
 

• Ubicació Geogràfica servidors i suport: Ens interessa que siguin el màxim de 

propers possible, com a mínim a nivell estatal. Ja que a nivell de SEO també és molt 

important tenir una IP d’un servidor ubicat a instal·lacions nacionals, ja que al final 

haurà de fer menys recorregut. En definitiva, un servei dins de la mateixa comunitat 

autònoma, per exemple, també ens ajuda a facilitar un contacte més directe amb el 

personal d’atenció.   
 

• Serveis addicionals: A banda de les opcions esmentades anteriorment, també hi ha 

empreses que ofereixen serveis com: Certificats SSL gratuïts, comptes de correu 

electrònic, facilitat d’instal·lació de CMS en un sol clic, entre d’altres. Són punts afegits 

que poden ser interessants poder disposar-ne. 
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• Cost: El kit de la qüestió, perquè al final haurem d’analitzar si és correcte que paguem 

per uns serveis que tinguin un preu prou raonable. També cal vigilar amb les opcions 

gratuïtes, ja que sovint porten molta lletra petita i es possible que ens calgui ampliar a 

altres opcions que ofereixen.  
 
Alhora, també hi ha alguns d’aquests punts que considero que no són tant importants, però 

que no està de menys d’anomenar, i serien:  

 

• Allotjament compartit o dedicat: Depèn molt del projecte, i com que les dimensions 

de la pàgina no són molt grans, ens seria molt car contractar un allotjament dedicat, 

per la qual cosa s’optaria per un de compartit.   

 

Seguint amb l’anàlisi d’altres empreses que són competència directa, hi trobem cert consens 

en veure que n’hi ha força opten per contractar l’allotjament de l’empresa CDmon, i dins dels 

que escullen aquesta opció, una bona part ho fan amb el “.cat”. En aquest cas hi trobem les 

empreses: Vedella Brunec, Mas el Boscà Nou, Casa Masover, Pirinat i Cal Tomàs, entre 

d’altres.  

Gràcies a l’ajuda de l’eina de WhoIsHostingThis [47] he revisat quines empreses 

d’allotjament utilitzen i combinant-ho les obtingudes del domini de la primera taula, el resultat 

final ha estat el següent:  

Empresa Domini Allotjament 
Vedella Brunec cdmon cdmon 

Mas el Boscà Nou cdmon cdmon 

Mas Vall-llosana enom Infortelecom 

Casa Masover cdmon cdmon 

Pirinat Entorno Digital cdmon 

Vedella dels 

Aiguamolls 

dinahosting Amazon 

Mas Pinós cdmon Paragon 

Internet Group 

Limited 

Ca l’Andreu dondominio Raiola Networks 

Salt de Colom NetEarthOne Steadfast 

Cal Tomás cdmon cdmon 

Cal Monegal arsys 1&1IONOS 
Taula 4: Anàlisis de l’allotjament de webs del sector a Catalunya 
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Existeixen diverses opcions a valorar que explicaré amb més profunditat a continuació:  

5.2.1 Opcions d’allotjament gratuït i de pagament 

Seguint amb la cerca de l’empresa per contractar el domini i l’allotjament, i amb la primera tria 

feta al primer apartat, a continuació, ho desglosso per empreses:  

 

• SWHosting:  
o Ubicació: Fornells de la Selva (Girona) 
o Opcions d’allotjament: Amb l’allotjament gratuït, es disposa d’1GB d’espai, 

sense limitació del tràfic (amb total administració de l’empresa, si hi detecta 

una sobrecàrrega dels recursos), amb un compte de correu inclòs, també SSL 

Script, base de dades i suport 24/7. Sembla força adient pel que necessitem, 

però no es descarta l’opció “Smart Hosting basic” que per 35€ + IVA a l’any, 

ens permet ampliar aquestes característiques amb fins a 7GB d’espai, entre 

d’altres. Tot i així l’opció de la taxa de transferència gestionada a criteri de 

l’empresa és un punt que no m’acaba de convèncer.  

 
Figura 41: Opcions d’allotjament de SWHosting 

 

• Cdmon: 
o Ubicació: Amb centres de dades a Malgrat de Mar i també a Barcelona 

o Opcions d’allotjament: Pel que fa a les opcions que oferta, el “microplà” 

d’allotjament que ofereixen, no ens serviria. Començant perquè la 

transferència mensual només és d’1GB, sense SSD, sense opcions de 

programació, tampoc accés per SSH ni certificats SSL. Com a mínim s’hauria 
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de contractar l’opció “Start”, que ja ofereix opcions més factibles i que sortiria 

per un preu anual de 30€ +IVA.  

Un dels punts a favor és que disposa d’una plataforma de proves per veure 

com s’hi comportaria el nostre lloc web.  

 
Figura 42: Opcions d’allotjament web de l’empresa cdmon 

 

En base als criteris esmentats anteriorment, prosseguiré a posar-ho en una taula resum, 

que inclogui les opcions factibles per la pàgina web de Biobastona:  

 
 SW Hosting  cdmon 

Pla escollit Gratuït amb opció d’ampliar a 

Smart Hosting Bàsic (SHB) 

Start 

Especificacions 
tècniques 

1GB (gratis) / 7GB (SHB) – SSD 

per tots dos (consultat) 

2GB SSD 

 

Taxa de 
transferència 

Il·limitada  

(a criteri de l’empresa) 

50GB 

Suport 24/7 via telèfon o xat 24/7 via telèfon, correu 

electrònic 

Ubicació Fornells de la Selva (Girona) Malgrat de Mar i Barcelona 

(Barcelona) 

Serveis 
addicionals 

Correu electrònic (1 – espai 1GB 

o SHB 10 – espai 4GB) 

Correu electrònic  

(1 compte - espai 5GB) 
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SSL Let’s Encript  

Backup automàtic 

CMS en un clic 

Base de dades 

SSL Let’s Encript  

Backup automàtic 

Defectes No utilitza CPanel, sinó el seu 

propi 

Base de dades 

Sense accés per SSH 

Cost allotjament 35€ /any +IVA 30€ /any +IVA 

Cost domini 5€ + IVA (1r any) i 15,90€ + IVA 

(renovació anual) 

5€ (1r any) i 19,55€ + IVA 

(renovació anual) 

Cost TOTAL 1r any: 40€ +IVA 

Renovacions: 50,90€ + IVA 

1r any: 35€ +IVA 

Renovacions: 49,55€ + 

IVA 
Taula 5: Taula resum de les opcions d’allotjament SWHosting i cdmon 

 

Per tal de comprovar l’eficiència de resposta del suport de cadascuna de les empreses, he 

optat per contactar amb totes dues, i veure quin resultat obtinc de la celeritat en la resposta i 

el tracte amb el client. Dos factors decisius que poden fer moure la decisió a la balança.  

 

Finalment, veient que el preu total és molt similar i decantant-me per les característiques que 

ofereix, l’opció triada és la primera: SWHosting. M’ha agradat que contestessin ràpid la meva 

consulta feta a la seva web sobre els serveis que ofereixen, al final el suport és important, 

perquè si falla alguna cosa, podrem trucar-los a la porta. A més, amb la versió gratuïta és pot 

fer coses( i potser estaria bé provar primer si amb aquesta n’hi ha suficient, abans d’ampliar), 

mentre que amb cdmon, directament s’hauria de contractar la de pagament, amb la gratuïta 

no es va enlloc. 

 

5.2.2 Servidor web de baix cost amb Raspberry Pi 

Es proposa valorar l’opció de creació i configuració d’un servidor de baix cost fet amb una 

Raspberry Pi, amb el qual tindrem en compte que hauria de complir els següents punts:  

 

• Alimentació elèctrica ininterrompuda. Qualsevol tall de xarxa elèctrica, ens pot deixar 

sense accés a la pàgina web. 

• Bona connexió a la xarxa amb una IP dedicada. 

• Ordinador (Raspberry Pi) amb una instal·lació prèvia i un manteniment requerit. 
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El no compliment d’aquests elements ens implicaria problemes a l’hora de visitar la pàgina 

web, i n’haurem de fer un seguiment i manteniment per fer que sigui suficientment estable i 

fiable.  

5.2.2.1 Característiques tècniques 

Amb l’ajuda d’una Raspberry Pi, farem els passos adients per muntar el servidor web.  

El material usat és:  

 

• Raspberry Pi del model 4B que disposa de les següents característiques tècniques:  

 
CPU 1.5-GHz, 4-core Broadcom BCM2711 (Cortex-

A72) 

RAM 2GB 

Connectivitat sense 
fils 

802.11ac / Bluetooth 5.0 

Taula 6: Característiques tècniques Raspberry Pi 4B 

Amb aquestes característiques, com 2GB de RAM, tenim més que suficient perquè sigui 

adient per al servidor web de la pàgina de Biobastona.  

 

• Router de Fibra Movistar: Askey model RTF3505VW 

 
Fibra Mòdem de fibra (ONT) de fins a 1Gbit simètric 

Ports Connexió fibra i 4 ports de xarxa 10/100/1000 

Connectivitat sense 
fils 

Wifi b/g/n/ac dual 

Taula 7: Característiques tècniques router fibra 

Tot i que en un inici, vaig intentar fer-ho amb un router 4G, no vaig aconseguir accedir-hi a 

través d’una IP pública.  

• Connexió a l’alimentació, sense SAI (Sistema d’alimentació ininterrompuda), no 

disposo d’aquest sistema, i per la qual cosa, queda endollat a l’electricitat i en certa 

manera, vulnerable a baixades de tensió i pèrdua d’electricitat 

A més, aquest fet, el fa vulnerable a que si el router es reinicia, la IP pública associada a la 

nostra IP privada canviarà, i això és un punt negatiu a tenir en compte.  

El muntatge d’aquest servidor web m’ha servit per veure com funciona l’estructura d’un 

servidor i quins són aquells elements imprescindibles per al seu funcionament.  
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Els passos seguits per aconseguir-ho, s’explicaran més endavant a l’apartat de les guies 

d’instal·lació.  

 
Figura 43: Elements utilitzats per muntar el servidor web 

 

5.2.2.1 Cost allotjament web Raspberry Pi 

Per tal de poder valorar aquesta alternativa, es presenta un càlcul aproximat del manteniment 

del servidor de baix cost, que a grans trets seria:  

 
Raspberry Pi 4B 2GB + cablejat + targeta 
SD 

88,83€ 

Contracte d’Internet Fibra No es té en compte perquè es considera que es fa ús 

d’una tarifa plana ja contractada, sense limitació d’ús 

de dades.  

Electricitat 5V x 0,06A=3W 

3W x 24h x 365dies= 25,95kWh 

25,95kWh x 0,1199€/kWh*=3,11€ 

TOTAL 91,94€ 
*Preu kWh tenint en compte la tarifa One Luz d’Endesa 

Taula 8: Costos servidor Raspberry Pi 

 

El preu que s’estima és de 91,94€ anuals, però que ja serien per un servei permanent, 

sense que a priori, hi calgui fer més inversions a llarg termini.  
 



5.3. Conclusions tria de l’allotjament web 

Tal com ja s’ha esmentat, el domini s’adquireix amb SWhosting, juntament amb un allotjament 

gratuït que s’ofereix per la compra del domini  

 
Figura 44: Missatge d’adquisició del domini 

 

5.3.1 Conclusions allotjament web Raspberry Pi 

Tal com s’ha explicat, amb la Raspberry disposarem d’un servidor dedicat propi per la nostra 

pàgina web, a diferència del de SWHosting que serà compartit amb molts altres usuaris.   

 

Aleshores, tractant-se d’un servidor dedicat, s’aconsegueix força bon rendiment per la pàgina 

en ordenadors de taula amb un 90/100, i per dispositius mòbils la nota és un 52/100.  

Sempre tenint en compte els criteris de la pàgina de GooglePageInsights i que el 

desenvolupament ha estat fet amb personalització pròpia i no tenim el codi tant adaptat per 

l’accessibilitat i al SEO.  

 
Figura 45: Resultats del Google Page Insights per la versió escriptori a la Raspberri Pi 
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Figura 46: Resultats del Google Page Insights per la versió mòbil a la Raspberri Pi 

  

De totes maneres, es creu que li mancaria apostar per major seguretat, i així poder blindar-lo 

a possibles amenaces externes. D’igual manera, també seria interessant pensar amb alguna 

opció d’implementació de còpia de seguretat, i caldria a caldria adquirir un certificat SSL 

perquè l’accessibilitat a la web no ens portés problemes.  

 

Tampoc es pot deixar d’esmentar que nosaltres mateixos som el propi suport i manteniment 

de la infraestructura, i n’haurem de tenir molta cura. 

 

Amb tot plegat, constato que no es pot afirmar que assoleixi els criteris marcats pel que fa a 

l’estabilitat i la fiabilitat per al seu desplegament.  

 

Com a darrer punt, esmentar que s’han fet les proves amb aquesta Raspberry Pi, però que, 

com s’ha esmentat, per temes de seguretat, havent fet la defensa del projecte, es 

desconnectarà.   

 

5.3.2 Conclusions allotjament web SWHosting 

Aquesta versió gratuïta d’allotjament que ofereix SWhosting és prou adient per allotjar-hi una 

pàgina de l’estil de Biobastona, perquè tal com veurem a la figura de sota, de l’1GB d’espai 

disponible que ens posen a l’abast, només n’ocuparà 158,13MB.  
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Figura 47: Recursos utilitzats de l’allotjament web de SW Hosting 

 

A més a més, ens presenta nombrosos avantatges, que són els serveis que ofereix juntament 

amb l’espai disponible, i que ja s’havien avaluat prèviament. Tanmateix anomenaré els més 

interessants per la pàgina concreta:  

• Incorpora seguretat: FireWallAntiHacking Activat 

• Recursos suficients: D’emmagatzematge i taxa de transferència 

• Serveis: BBDD, comptes FTP, Correu electrònic amb opció de llistes de correu i 

disponibilitat d’un certificat SSL senzill.  

• Ens permet una fàcil instal·lació del Wordpress 

• Manteniment i servei de suport pels professionals de SWHosting 

 
 

En conclusió, s’escull l’allotjament de SWHosting perquè no ens suposa cap sobre cost 

addicional i malgrat sigui un servei compartit, el servidor té molta més robustesa i seguretat 

que el que hem muntat nosaltres amb la Raspberry. A més a més, també cal tenir en compte 

pels serveis addicionals que brinda, així com el certificat SSL i el manteniment i suport.  

 



5.4. Publicació de la pàgina web 

Un cop escollit el servidor web de SWHosting, prosseguirem a fer-hi una instal·lació 

automàtica de Wordpress i a allotjar-hi la nostra configuració de la pàgina web via FTP.  

 

5.4.1 Accés FTP 

Caldrà que prèviament creem un compte, i a continuació hi pugem els continguts amb el 

Filezilla.  

 
Figura 48: Creació d’un compte FTP i accés al servidor web amb el Filezilla 

 

5.4.2 Instal·lació Certificat SSL 

A la pantalla principal també tindrem l’opció de disposar d’un certificat gratuït de Let’s Encript 
que associarem fàcilment al domini de la pàgina, també amb l’extensió addicional de Really 
Simple SSL. 
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Figura 49: Associació certificat SSL de Le’ts Encript 

 

 

5.4.3 Verificació d’accés pàgina web 

Com a darrer punt, caldrà que apliquem la configuració de Wordpress explicada al proper 

apartat dels manuals d’instal·lació, i revisarem que puguem accedir a la pàgina web amb la 

url: https://www.biobastona.cat  

 
Figura 50: Accés a la pàgina web de Biobastona 

  



Capítol 6: Manuals d’instal·lació  
En aquest capítol es pretén crear una guia dels passos d’instal·lació de les tres possibilitats 

de servidor que s’han utilitzat per la realització d’aquest projecte, i les particularitats de la 

instal·lació de l’opció de Wordpress escollida, un híbrid adaptant una plantilla d’Underscores.   

 

D’aquesta manera, seguint els passos que s’hi expliquen es podrà reproduir el mateix procés 

que s’ha usat per la instal·lació al servidor d’una pàgina web creada amb Wordpress.  
 

6.1 Servidors 

6.1.1 Servidor local amb MAMP 

He fet ús del software MAMP (Mac Apache MySQL i PHP) per muntar un servidor local i fer 

les proves d’instal·lació del Wordpress abans de pujar els continguts definitius al servidor 

definitiu. 

  

Un cop instal·lat MAMP, haurem d’engegar els serveis del servidor Apache i MySQL que 

ofereix. A continuació, només caldrà descarregar la última versió disponible de la pàgina: 

https://www.wordpress.org i situar la carpeta dins del directori on ho tenim instal·lat, 

concretament a la ruta: MAMP\htdocs 

 
Figura 51: Software MAMP 

 

El pas següent serà crear una base de dades on enllaçar els continguts que anirem afegint a 

la nostra pàgina del servidor local. Per fer-ho utilitzarem: MyPHPAdmin i accedirem a: 

http://localhost:8888/phpMyAdmin/ i dins de la pestanya: Databases, en crearem una amb: 

“Create data base” tal com es mostra a la figura següent:  
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Figura 52: Pantalla de creació de la base de dades de MyPHPAdmin 

 

Després d’aquests dos primers passos, ja només caldrà que accedim a través del navegador 

al nom de la ruta on tenim posada la carpeta (que podem haver renombrat, per exemple: 

Biobastona). En aquest cas, per prosseguir amb la instal·lació i edició obrirem un navegador 

i accedirem a: http://localhost:8888/Biobastona/wp-admin/  

A partir d’aquest punt, s’iniciarà la instal·lació del Wordpress:  

 

 
Figura 53: Passes de la instal·lació del Wordpress 

 

Seguint les diferents passes, enllaçant la base de dades creada i acabant creant un usuari 

per treballar dins del propi Wordpress. La instal·lació haurà acabat i ara ja podrem treballar 

amb la configuració específica d’aquest gestor de continguts.  
 

6.1.2 Raspberry Pi amb servidor LAMP 

Les sigles LAMP són les de Linux, Apache, Mysql (en el nostre cas la de software lliure 

MariaDB) i PHP. En aquest apartat, serem nosaltres els que fem tots els passos de la 

instal·lació del servidor web per poder, posteriorment, instal·lar-hi el Wordpress.  

 

1. En primer lloc, per tal de poder treballar la Raspberry Pi que s’ha especificat, s’hi 

instal·larà el sistema operatiu, per exemple: Raspberry Pi OS Lite (32 bits) amb 

l’ajuda d’un software propi de la marca.  
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Figura 54: Instal·lació sistema operatiu a la Raspberry Pi 

 

2. Caldrà també fer algunes configuracions prèvies, i que si entrem directament per 

terminal fent un raspi-config tindrem l’oportunitat de:  

• Activar connexions via SSH. 

• Fer que el sistema ocupi l’espai sencer de la tarja SD. 

• Canviar l’idioma del teclat perquè ens sigui més fàcil interactuar-hi. 

També haurem de consultar la IP que s’utilitzi i assignar-la com a estàtica dins de les 

interfícies de xarxa: sudo nano /etc/network/interfaces 

 

 
Figura 55: Configuració prèvia Raspberry 

 

3. A continuació, després d’haver accedit al sistema operatiu començarem instal·lant un 

servidor Apache amb la comanda següent: sudo apt-get install apache2 

A la imatge de sota, en comprovarem l’estat de funcionament i veurem que està 

correctament funcionant.  
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Figura 56: Verificació instal·lació Apache 

 

També hi havia la possibilitat de fer la instal·lació amb NGINX, i de fet, el servidor de 

l’allotjament web de SWHosting, disposa d’aquest sistema. Es caracteritza per tenir un 

consum de RAM molt inferior a l’Apache i amb la possibilitat de gestionar més pàgines, 

aconseguint un temps de resposta inferior.  

Tot i així, s’escull Apache, perquè tenint-ne una de cada, també ens permetrà veure’n 

diferències. 

 

4. Prosseguirem amb la corresponent instal·lació de PHP, un llenguatge molt popular a 

la xarxa i que funciona com a preprocessador. Aquest codi s’executarà quan el 

servidor rebrà una sol·licitud d’una pàgina mitjançant un navegador web, i a diferència 

de l’HTML que és estàtic, ens permetrà visualitzar contingut diferent, segons les 

circumstàncies i la seva programació específica.   

Concretament s’instal·larà la versió php 7.3 
sudo apt install php7.3-fpm php7.3-common php7.3-mbstring php7.3-
xmlrpc php7.3-soap php7.3-gd php7.3-xml php7.3-intl php7.3-mysql 
php7.3-cli php7.3-mcrypt php7.3-zip php7.3-curl 
 

5. Creació d’una base de dades. En aquest cas es fa amb una MariaDB perquè es de 

software lliure i també disposa d’una comunitat activa al darrera.  

De fet, aquesta base de dades es crea pensant per allotjar un Wordpress, i en 

introduir-hi les dades de la base creada, però realment es fan proves tant amb el CMS 

com sense.  
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Figura 57: Verificació instal·lació MariaDB 

 

A partir d’aquest punt, ja ens hi podrem connectar a través del software de Filezilla, però 

només dins de la xarxa privada de la qual usem la IP que hem establert com a estàtica.  

 

6. Tot i així, m’interessa que usant la IP pública, puguem fer accessible aquest servei 

des de fora, des d’Internet, i per aquest motiu faig un registre a la pàgina web noip i 

crear un dns, concretament: angelsprova.ddns.net i l’enllaço amb la IP pública.  

Aquesta pàgina, ens permet la creació d’un compte gratuït, l’assignació d’un nom 

DNS, però que requerirà que s’actualitzi, perquè sinó caducarà al cap de 30 dies.  

 

 
Figura 58: DNS de la pàgina noip 

 

Tanmateix per plasmar aquesta configuració i l’associació del nostre compte, caldrà 

que fem una instal·lació del software gratuït i amb opcions de descàrrega des de la 

pròpia pàgina web de NoIP: 
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Figura 59: Instal·lació i configuració del software de noip 

 

7. Paral·lelament, perquè es pugui arribar a accedir a aquesta IP des de la xarxa, 

caldrà accedir a la configuració del router i obrir alguns ports, que utilitzen els 

principals protocols que utilitzarem.  

 

 
Figura 60: Obertura de ports del router Movistar 

 

8. Havent seguit tots els passos anteriors, ja podrem transferir les dades de la pàgina 

web al servidor que hem muntat a través del software Filezilla i podrem comprovar 

que és accessible des de fora, ja sigui amb la IP pública o amb el DNS fixat.  
Aleshores, amb el Filezilla, utilitzarem la IP pública o privada, el protocol adient i un 

usuari administrador i s’acabarà establint una connexió.   
 

9. Per instal·lar el Wordpress caldrà que accedim a la pàgina web: www.wordpress.org i 

ens descarreguem la darrera versió disponible. Acte seguit haurem de copiar aquests 

fitxers a la ubicació a la ruta: /var/www/html de la connexió establerta en el punt 

anterior.  
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Figura 61: Connexió amb Filezilla a la ruta per instal·lar Wordpress 

 

10. A continuació, accedirem a la IP o DNS que hem assignat, que serà el DNS que s’ha 

assignat amb el software NoIP. Per poder administrar i instal·lar el que convingui, 

escriurem aquesta IP o DNS seguit de /wp-admin 

11. Arribats en aquest punt, ja podrem posar les dades de configuració i prosseguirem 

amb la instal·lació del Wordpress.  

 
Figura 62: Instal·lació del Wordpress al servidor de la Raspberry Pi 

 
 

6.1.3 Servidor extern de SWHosting 

Un cop decidit que l’empresa on contractarem el domini és SWHosting, accedirem al tauler 

d’administració que ens ofereixen a través de: https://www.swpanel.com/login/login/  

Els passos a seguir són força senzills i tenim dues opcions:  
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• Opció 1: Accedir a l’apartat: Gestió d’FTP i amb el compte que tenim creat, i les dades del 

servidor que se’ns mostren a aquesta pantalla, tindrem la clau per connectar-nos via FTP 

utilitzant el software Filezilla, per exemple: 

 
Figura 63: Connexió amb Filezilla a l'allotjament de SWHosting 

 

Amb aquesta opció, caldrà que pugem els fitxers de Wordpress, perquè acte seguit puguem fer-

hi la corresponent instal·lació.  

 

• Opció 2: Al panel de control del SWPanel, també tenim l’opció de la instal·lació automàtica 

del Wordpress dins del requadre titulat Gestió CMS. 

 
Figura 64: Tauler de control de SWHosting 

 

Tal com es pot apreciar, és molt intuïtiu i a més ofereix unes guies ràpides per fer servir els diferents 

serveis i resoldre els dubtes més comuns entre els usuaris.  
 

6.1.3.1 Accés al la pàgina allotjada a SWHosting 

Aquest és l’enllaç definitiu que s’entrega a l’empresa, i que ja s’ha esmentat anteriorment per la 

posada en marxa de la pàgina i la compra del domini és:  

§ https://biobastona.cat 



6.2. Configuració del Wordpress 

Pel que respecta a la configuració específica que es fa del Wordpress i del tema concret que 

s’ha desenvolupat per la pàgina web final de Biobastona, s’especificarà cadascun dels 

passos seguits:  

 

1. Copiar la carpeta del tema d’Underscores descarregat a la ruta wp-content/themes 
i en aquest cas titulat: base. D’aquesta manera, accedint a la personalització de 

l’aparença, ja se’ns permetrà seleccionar-lo i començar a treballar-hi.  

 

2. Crear una pàgina nova i afegir un mòdul d’HTML personalitzat, accedint a: Tauler > 
Pàgines > Afegeix, podent eliminar les que hi hagi per defecte. 

Dins d’aquesta part hi posarem el cos de l’HTML que tinguem, i que és el que està 

afegit a l’ ”Annex A: Codi HTML desenvolupat” dins de l’apartat “Cos del 
Wordpress”.  

A continuació, amb les corresponents adaptacions per incorporar les rutes de les 

imatges, podrem tenir l’estructura desitjada que haguem programat.  

 
Figura 65:Opció bloc de codi d’edició HTML a Wordpress 

  

3. Seguint les instruccions de la pàgina: DecodeCMS [25] he afegit Bootstrap perquè 

la plantilla faci servir aquest framework.  

Per aconseguir-ho, he utilitzat l’opció de CDN, i després s’ha afegit aquesta part 

codi al fitxer: “funcions.php” 
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// Incluir Bootstrap CSS 

function bootstrap_css() { 

 wp_enqueue_style( 'bootstrap_css',      
 'https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css',  

       array(), '4.1.3'); } 

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'bootstrap_css'); 

// Incluir Bootstrap JS y dependencia popper 

function bootstrap_js() { 

 wp_enqueue_script( 'popper_js',    
 'https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/popper.js/1.14.3/umd/popper.min.js',  

       array(),'1.14.3', true);  

 wp_enqueue_script( 'bootstrap_js',      
 'https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js',  

       array('jquery','popper_js'),'4.1.3',true);} 

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'bootstrap_js'); 

 

4. Accedint a: Aparença podrem eliminar qualsevol dels preinstal·lats i ja hi podrem 

seleccionar el tema: base que hem carregat al primer apartat i fer clic a: 

“Personalitza” 

 
Figura 66: Selecció del tema "base" creat a partir d'Underscores 

 

5. Tal com he comentat, la part d’estructura, ha estat afegit com a pàgina en blanc i amb 

blocs d’HTML personalitzable, però el CSS o full d’estils, s’ha incorporat dins de 

l’opció de CSS addicionals després d’haver fet clic a l’opció de “Personalitza” del 

tema, tal com veiem a la figura de sota.   
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Figura 67: Opcions de personalització del codi CSS dins de la interfície de Wordpress 

 

Arribats a aquest punt, i per mantenir l’estructura tant de la capçalera o header, com del peu 

de pàgina o altrament dit footer, incorporarem aquestes parts de codi per totes les noves 

pàgines que es creïn dins d’aquesta plantilla dins dels fitxers: header.php i footer.php.  

 

Tanmateix, dins de la mateixa secció de personalització de l’aparença del tema, també 

caldrà modificar: 

o Identitat del lloc web: Títols, subtítols i imatge miniatura del navegador (en 

cas que no s’hagi definit al header). 

o Ginys: Es poden eliminar. 

o Paràmetres de portada: Seleccionar l’opció de pàgina estàtica i ressaltant la 

pàgina que nosaltres hem creat.  

Aquest pas és important perquè això farà que la pàgina que hem creat 

esdevingui la portada del lloc web.  

 

6. Al header.php hi posarem la capçalera de metadades, de descripció, títol del lloc 

web, totes aquelles llibreries que hi anem afegint, i també el menú de navegació per 

accedir a les diferents seccions de la mateixa pàgina.  

 

7. Al footer.php hi posarem també la secció creada amb html i que contindrà informació 

general, tant de les dades de contacte com les icones de les xarxes socials i el logotip 

de l’empresa.  
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8. Seguint aquesta dinàmica, també s’editarà el fitxer 404.php, per si es dona el cas 

que s’escriu malament la ruta de la pàgina que es vol visitar. Cal tenir en compte que 

com que el disseny està pensat per una única pàgina, no hauria de portar confusió, 

però tot i així, es considera oportú editar el contingut d’aquest fitxer. El resultat de 

confondre la ruta faria aparèixer la pàgina de la figura següent:  

 

 
Figura 68: Error de pàgina no trobada 

 

Amb l’edició d’aquests fitxers php del tema s’aconseguirà que totes les noves pàgines que 

anem creant, mantinguin aquestes parts, bàsiques i imprescindibles per mantenir l’estètica 

del lloc web.  
 

9. Afegir i personalitzar les extensions de Wordpress:  

 
Figura 69: Extensions de Wordpress instal·lades 
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S’opta per aquestes 6 extensions, perquè tampoc es pretén usar-ne massa per evitar 

saturació d’espai i també de possible funcionament. Per aquest motiu, el llistat de les 

escollides és el següent:  

 

• Google XML Sitemaps: Per crear el mapa del lloc web, que es pujarà a Google 

Search Console, per la indexació de la pàgina. De fet, a la part superior ens verificarà 

l’última data en que Google hi hagi fet ping.  
Es tria aquesta extensió, perquè la funcionalitat que crea mapes de Yoast SEO, per 

la pàgina concreta no acaba de donar els resultats esperats.  

 
Figura 70: Configuració del sitemap de la pàgina 

 

• Really Simple SSL: Aquesta extensió ens permetrà associar fàcilment la nostra 

pàgina a HTTPS, del certificat Let’s Encript que tenim i que en faci una redirecció 

ràpida per evitar que s’accedeixi com a HTTP.  
 

• W3 Total Cache: Un plugin de caché és absolutament necessari per aconseguir una 

càrrega molt més àgil i ràpida. He escollit aquest perquè es considera un dels més 

efectius i alhora és el que té major capacitat per implementar un major nombre de 

tipus de caché que existeixen i es recomana per llocs web amb força tràfic i amb certa 

complexitat. Acumula un total de més de 2 milions d’instal·lacions.  
 

• WPForms Lite: Malgrat que en un inici havia utilitzat una de les extensions més 

senzilles per formularis, com és Contact Form 7, finalment he acabat escollint 

WPForms per oferir un ventall més ampli del que necessitava i perquè amb el Contact 

Form 7 tenia incompatibilitats amb l’opció de les cookies que s’havia implementat a la 

pàgina.  
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Pel que fa a la personalització d’aquesta extensió, s’especifica que els camps 

requerits siguin: el nom i l’adreça de correu de contacte i per altra banda, els camps 

opcionals seran: el número de telèfon i el municipi (per si és possible fer el repartiment 

a domicili) i el camp del missatge.  

Es considera que amb les dos dades dels camps requerits, ja podríem posar-nos en 

contacte amb qui hagi omplert el formulari. La configuració és força senzilla i la 

interfície de configuració és la següent: 

 
Figura 71: Interfície de configuració de WPForms 

Alhora, també se’n permet la personalització del missatge que es rebrà al correu 

electrònic, dels camps que s’omplin al formulari 

 

 
Figura 72: Configuració de la notificació al correu electrònic i exemple de recepció 
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Existeix l’opció de personalització de que s’enviï un missatge al correu electrònic que 

haurà posat l’usuari com a contacte, però de moment s’opta per no fer spam i no 

activar-ho.  

S’ha valorat l’opció d’afegir la validació de Google reCAPTCHA, però finalment s’opta 

per incorporar-la més endavant, ja que en certs moments tant amb l’opció oculta com 

amb la de visual on s’ha de marcar la casella, triga molta estona a donar un feedback 

a l’usuari.  

 
Figura 73: Exemple validació reCAPTCHA 

 

• WP Mail SMTP: Un cop fet el formulari amb WPForms Lite, s’opta per configurar-ne 

l’enviament via SMTP a una adreça de correu específica amb les característiques 

facilitades per l’allotjament web.  
 

 
Figura 74: Configuració SMTP de WPForms 

 

• Yoast SEO: Es tracta d’una de les extensions millor valorades a nivell de configurar i 

analitzar el posicionament SEO de la pàgina. Se n’explicaran les funcionalitats i 

configuracions més específiques a l’apartat de posicionament web.  
 

• 10Web Social Photo Feed: S’escull aquesta extensió per poder mostrar de manera 

automàtica les fotos de les publicacions de la Galeria d’Instagram del compte de 

l’empresa.  
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La instal·lació és força senzilla, ja que rau en vincular l’usuari i contrasenya del 

compte, amb l’extensió i després fer una configuració a mida:  

§ Estructura: Thumbnails 

§ Ordenació: Descendent, per data i redirecció en fer-hi clic. 

§ Visualització: S’escull que hi apareguin 10 imatges, distribuïts en 5 

columnes.  

§ Integració: Mitjançant un “shortcode” que s’incorpora al codi del mòdul 

d’HTML personalitzat.  

 

 
Figura 75: Configuració extensió 10WebSocial Photo Feed 

 

Ja per acabar, esmentar que no he utilitzat cap extensió per la minimització d’imatges perquè 

directament he optat per pujar les imatges directament via FTP amb el Filezilla, enlloc de la 

interfície gràfica que té Wordpress. D’aquesta manera, també cal tenir en compte que la 

majoria d’extensions no detecten les imatges.  

 

10. Afegir usuaris per editar els continguts. Es considera oportú crear usuaris diferents 

per l’accés a l’edició de la pàgina. Concretament se n’ha creat 3, un que és el per 

defecte de la pàgina, amb el correu electrònic que ens proporciona la contractació 
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del domini. Un altre per l’autora del treball, i un altre també administrador per entregar 

a l’empresa.  

 
Figura 76: Tauler dels usuaris creats al Wordpress 



Capítol 7: Indexació a Google 
Ara que ja tenim la nostra pàgina web en producció, caldrà que la donem a conèixer al món, 

i per aconseguir-ho, ens ajudarem d’un dels grans cercadors, com és Google.  
 

7.1 Google Search Console 

 

El Google Search Console és una eina que ofereix Google per poder establir les 

verificacions i comprovacions pertinents de propietat del domini de la pàgina i dur-ne un 

control per la indexació, del mapa del lloc web i generar informes generals de l’estat de la 

pàgina.  

 

Aleshores, per aconseguir que Google comenci a indexar la nostra pàgina, caldrà que ens 

creem un compte a Google Search Console i li proporcionem el màxim d’informació 

fidedigna, perquè ho pugui verificar i confiar en nosaltres.  

 
Figura 77: Pantalla creació Google Search Console 

  

A primera instància, ens demanarà la verificació de propietat del domini i ens oferirà diferents 

opcions per validar-ho.  

Concretament, he pogut fer totes les validacions menys una. La que falta és perquè requereix 

afegir una opció de DNS a la configuració del servidor, però després de preguntar-ho a l’equip 

de suport de SWHosting, m’han confirmat que amb la versió gratuïta no tinc opció de tocar-

ho.  

Tot i així, sí que ho he pogut validar amb el Google Tag Manager, Google Analytics, a 

través de la càrrega d’un fitxer HTML, i d’afegir unes metadades concretes al header.  
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Figura 78: Verificació d’identitat a Google Search Console 

 

Havent fet aquestes validacions, si s’accedeix a la pantalla de la consola principal, hi tindrem 

l’opció d’afegir un mapa del lloc web. 

Tot i que en un inici, volia crear-lo amb el pluguin de Yoast SEO, també per temes de no 

poder modificar certs aspectes del servidor, he acabat creant-lo amb el plugin: Google XML 
Sitemaps. 

 
Figura 79: Sitemap de Biobastona 

 

Gràcies als passos esmentats, Google fa les seves comprovacions i passades unes hores 

revisem que la indexació s’ha fet correctament.  
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Figura 80: Confirmació de la indexació a Google 

 

A banda de la creació de comptes a les eines de Google esmentades, també es considera 

oportú crear un compte de Google MyBusiness. Per poder enllaçar la pàgina web a una fitxa 

amb les dades principals de l’empresa.  

Tot i així, aquesta verificació es fa a través d’un codi que envien a través de correu postal. Ho 

fan així per verificar l’adreça que s’hi posa. Per aquest motiu, s’ha pogut fer la creació de les 

dades però queda pendent la verificació i la publicació d’aquestes dades.   

 
Figura 81: Compte de Google MyBusiness 

 

Revisem que la indexació s’hagi fet correctament, i si fem la cerca pel nom de l’empresa, ens 

situa a la 3a pàgina.  
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Figura 82: Resultat de la indexació a Google 

 

Concretament, revisant amb l’eina de Serprobot, veurem que en primera instància fent cerca 

específica per la paraula clau ”biobastona” situa la pàgina a la posició número 27.  

 
Figura 83: Resultat de la indexació analitzada amb Serprobot 

 

Passats uns dies del dia de la publicació de la pàgina, comencem a veure resultats, de manera que 

la paraula “biobastona” passa a la posició 5.  

 
Figura 84: Resultat de la indexació analitzada dies més tard amb Serprobot 



7.2 Google Analytics 

 

Tal com ja s’ha esmentat, una de les verificacions que es poden afegir és la de la identitat a 

través d’un compte vinculat amb Google Analytics.  

 

Prossegueixo a fer la creació del compte i afegeixo les dades personals com l’ID de seguiment 

assignat a la configuració i també una capçalera específica amb les dades proporcionades 

per Google Analytics que situaré a la l’arxiu header.php 

 

Finalment, per verificar que tot és correcte, reviso si es registra el primer accés a la pàgina.  

 
Figura 85: Google Analytics després de la primera visita a la pàgina 

 

Google Analytics es podria definir com una eina que ens permetrà recollir el màxim 

d’informació possible tant del perfils dels visitants de la pàgina, com la seva localització 

aproximada, de les seves costums, dispositius, etc. Així com el recompte d’accessos que s’hi 

duen a terme, a partir de quin tipus de posicionament o l’estona que dediquen a mirar-la, entre 

d’altres.  

Tal com s’entreveu a la figura de sota, aquesta plataforma ens proporcionarà multitud de 

dades importants i interessants a tenir en compte durant el rodatge que anirà agafant la 

pàgina a base de dies de funcionament i de prendre presència a la xarxa.  
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Figura 86: Pàgina general de Google Analytics 

 

Quan es treballa amb tanta informació, cal saber destriar molt curosament quina és la que 

més valor ens aporta, o la que més interessa a l’hora de captar clients.  

Aquest punt serà especialment interessant per poder elaborar-ne un bon estudi i saber 

reconduir-la amb les millors tècniques, cap a la direcció que volem que prengui.



 

Capítol 8: Anàlisis SEO 
 

8.1 SEO On-Page 

Es defineix com a SEO On-Page com l’encarregat de millorar el posicionament orgànic de la 

pàgina, el que dependrà directament de nosaltres, de les accions que hi apliquem els gestors 

de la pàgina.  

 

Per anar escalant posicions, caldrà facilitar el màxim les coses a Google, perquè en nostre 

objectiu principal és que indexi de la forma més ràpida possible. Tot i així, cal estar molt alerta, 

perquè a la mínima que Google detecti la mínima ombra de dubte, ens pot penalitzar.  

 

Si el que volem és que els robots de Google ens trobin la nostra pàgina, caldrà treballar per 

fer-los aquest procés el màxim de senzill i amigable possible.  

 

8.1.2 Estratègies SEO On-Page aplicades 

Al següent apartat, exposaré quins passos i tècniques s’han aplicat per fer que la pàgina web 

de Biobastona guanyi posicionament als cercadors. 

 

8.1.2.1 Optimitzar arxius 

Millorar la velocitat de càrrega d’una plana web es tracta d’un aspecte rellevant a l’hora 

d’evaluar el posicionament web als cercadors. Aquest article té l’objectiu utilitzar optimitzadors 

d’arxius que podem trobar gratuïtament a través de la xarxa i alhora donar alguns consells 

per reduir la mida i la càrrega d’un lloc web. 

Abans de res, cal revisar el codi que tinguem i fer que ens quedi net, fàcil d’entendre i 

amigable pels motors de cerca. Uns primers consells són que a banda de tenir ben definits 

els Meta tags serà important eliminar totes aquelles etiquetes d’estructura, que no ens aportin 

res a l’execució final del lloc web, eliminar aquells estils o elements que no s’usin i també 

treure aquells identificadors d’etiquetes on no en sigui indispensable l’ús.  

Un cop aplicats aquests primers consells tindrem l’opció de comprimir-lo i minimitzar-lo 

utilitzant eines que podem trobar de forma gratuïta a través de la xarxa. Revisant quines són 

les més valorades i triades pels internautes, hem triat les següents:  
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• Imatges: S’ha utilitzat la pàgina web IloveIMG.com i s’ha aconseguit optimitzar el seu 

pes un 66%, fent-ne una compressió i convertint les imatges en JPEG progressives, 

exceptuant algunes que s’han mantingut en png perquè era més òptim.  

 
Figura 87: Utilització de l’eina gratuïta online: iloveIMG 

 

A més a més, a través de la pàgina: Website Speed test, s’ha evaluat si aquesta 

compressió feta i l’extensió triada eren correctes.  

El resultat ha estat que encara podríem optimitzar-ho més. Però fent-ne un anàlisis més 

exhaustiu veurem que els formats que recomana com a més eficients, no són compatibles 

amb tots els navegadors. Per exemple, amb el format WebP, s’aconsegueixen molt bons 

resultats, però no són compatibles amb Safari.  

Així doncs, treiem la conclusió que el format JPEG progressiu és el més inclusiu de tots, i 

per aquest motiu, el triat per utilitzar a la pàgina.  

 
Figura 88: Anàlisi d’imatges amb Website Speed Test 
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Pel que fa a les imatges, a banda de la importància que té el pes a l’hora de la càrrega de la 

pàgina web, també hi ha opcions per fer una càrrega diferida d’aquestes i així millorar el temps 

de resposta a l’hora de fer-ne la càrrega. Aquestes opcions es bategen com el LazyLoad. 

Tanmateix, no hi he pogut aplicar cap extensió de Wordpress, perquè com que he pujat les 

imatges directament a través de l’FTP no les detecta a la interfície gràfica pròpia de 

Wordpress.  

Per aquest motiu he usat l’exemple de la funció lazyload() [49] situada a l’arxiu de 

purecookie.js i posant la classe “lazyload” a les imatges de la pàgina:  
<img class="img-responsive img-fluid img-desktop" src="https://biobastona.cat/wp-
content/uploads/2020/11/espiga_verda_alpha.png" alt="Espiga de logotip Biobastona">            
 

• Fitxers HTML: Utilitzant el JSON compare tenim l’opció de minimitzar el fitxer, tot i 

que l’únic que s’aconsegueix és treure els espais i fer que així ocupi menys.  

 
Figura 89: Optimització HTML amb JSONCompare 

 

• Fitxers CSS: Hem estalviat fins a 5311bytes que suposa un guany de 45,3% amb 

l’ajuda del CSS Compressor.  

 
Figura 90: Compressió amb CSSCompressor 

 

• Fitxers JS: En aquest cas, com que només s’ha afegit un arxiu, la compressió s’ha 

fet amb l’eina JScompressor i l’espai estalviat ha estat només 0,63Kb 
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Figura 91: Compressió amb JSCompressor 

 

8.1.2.2 Adaptació dels continguts 

Pensant en un posicionament que pugui tenir efectes a llarg termini, caldrà ser molt curosos 

preparant-lo, perquè sigui de qualitat. Haurem d’aconseguir treballar-lo per exprimir al màxim 

la intencionalitat del contingut, triar molt bé les paraules per ser el màxim de concís en poc 

espai, per tal de poder arribar a millorar la forma d’interactuar dels usuaris.  

 
• Paraules clau 

Són molt importants i per això a la capçalera de la pàgina, s’afegeix una descripció curta de 

la pàgina i a continuació un reguitzell de paraules clau, que poden ajudar a posicionar la 

nostra pàgina.  
En aquest cas concret, he posat força èmfasi a recalcar que es tracta de carn de vedella 

ecològica, i afegint-hi paraules amb accent i d’altres sense.  
 
<meta name="keywords" content="biobastona, vedella ecològica, carn de vedella, anoll ecològic, 
carn de vedella, carn ecologica, produccio ecologica, producció ecològica agricultura, 
ramaderia, ecològic, moianés, pagès, venda de carn, venda vedella ecològica"> 
 
<meta name="description" content="La carn de vedella ecològica de Biobastona és d’uns animals 
que han nascut a l’aire lliure i han estat criats i engreixats a finques del Moianés."> 
 
<title>Biobastona - Carn de vedella ecològica</title> 

 
Però no tot es queda a la capçalera, també s’ha d’anar incorporant aquestes frases i 

conceptes al llarg del text, però tampoc fent-ne un abús.  

El que sí que serà interessant serà anar afegint sinònims, o altres paraules relacionades que 

permetin trobar-nos encara que no s’escrigui la paraula clau on haguem posat més èmfasi.  

• Contingut textual de la pàgina 

S’ha intentat que el text que aparegui a la pàgina sigui curt, concís i estigui ple de paraules 

clau (sense abusar-ne) i incorpori part de la descripció que s’ha pactat a l’inici de la capçalera 

de la pàgina. 
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Tanmateix, la longitud dels paràgrafs i del text en general, haurà de ser el màxim concreta, 

així evitant que sigui tant extensa que l’usuari es cansi a l’hora de llegir-la. Aquest fet ens 

portaria a que l’usuari abandoni la pàgina abans d’hora, i ens n’impedirà la fidelització.  

Una de les bones decisions preses durant el disseny és la d’aglutinar els continguts en una 

única pàgina, per evitar repeticions, i fer que el contingut que s’hi vulgui mostrar sigui el màxim 

de resumit possible per no allargar massa l’scroll vertical que té.  

 
• Contingut textual d’Imatges 

En aquest sentit, a nivell de codi HTML s’ha afegit l’atribut “alt” amb una descripció concisa 

del que representa la imatge.  

De fet, si revisem la primera pàgina de cerca de Google, veurem que la primera fotografia és 

la portada de la pàgina, i que a més també n’hi podem identificar moltes altres de pròpies, 

només a la primera visió general de la cerca.  

A priori, això és sinònim de que Google ha fet una bona lectura de les etiquetes “alt” de les 

imatges que s’han incorporant i està indexant-les entre les més rellevant, la qual cosa és molt 

positiu.  

 

 
Figura 92: Primera pàgina de la cerca a Google d’imatges amb la paraula “biobastona” 

 
 

8.1.2.3 Extensions de Wordpress: Yoast SEO 

L’extensió de Yoast SEO és una de les més recomanades per la gran varietat de consells i 

propietats que ens permet implementar per poder millorar el posicionament del lloc web.  

Instal·lant-la aconseguirem tenir un conjunt d’eines per poder adaptar la nostra pàgina als 

principals motors de cerca, i també aconseguir fer augmentar el nombre de visites rebudes.  
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• Visibilitat de la pàgina 

Pel que respecta a la pàgina de Biobastona, he fet una configuració específica per les 

pàgines, perquè és on s’hi situa el contingut.  

Per aquest motiu, s’ha activat l’opció dels: “Paràmetres per als URL de la pàgina” només per 

les pàgines i també s’hi ha afegit un títol SEO i una descripció prou adient per ser visualitzada 

a través dels cercadors.  

 
Figura 93: Configuració pàgines amb Yoast SEO 

 

A més a més, si accedim a la pàgina principal sobre la que volem treballar, aquesta eina ens 

farà un anàlisis molt més exhaustiu pel que fa tant a la llegibilitat dels continguts com a ajudar 

a al posicionament SEO, visualitzant-ho amb els colors d’un semàfor. 

A continuació presento l’abans i el després d’haver aplicat algun dels canvis a l’anàlisi que 

l’extensió ens farà de la nostra pàgina concreta:  
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Figura 94: Anàlisis SEO de la nostra pàgina Portada amb Yoast SEO 

 

Per una banda, tal com s’ha comentat, s’ha intentat corregir alguns dels elements marcats en 

vermell. Sobretot els relacionats amb les paraules clau i la densitat de la descripció, de la 

incorporació de la frase clau al text, entre d’altres.  

Tot i així, n’hi ha algunes que sembla que no les llegeix correctament, perquè per exemple, 

només s’incorpora un títol amb etiqueta <h1>, però en canvi, segueix marcant com si no fos 

així.  

Tanmateix, també hi ha alguns enllaços sortints, però formen part del Footer, a dins de 

l’apartat de xarxes socials, i per això tampoc acaba plasmant-ho. 

Igualment, també en queden per millorar, però que de moment mantindrem així, i a base de 

pròximes actualitzacions s’intentaran anar revisant i corregint.   

 

Per altra banda, també marcarem aquesta pàgina com a contingut fonamental, per 

ressaltar-ne la presencialitat a la xarxa.  

 
Figura 95: Marcatge de la pàgina com a contingut fonamental al Yoast SEO 
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Addicionalment, també compta amb un element de vista prèvia del Google que ens 

permetrà visualitzar allò que s’indexarà i mostrarà a l’índex de resultats. 

A continuació presento l’abans i el després de fer-hi canvis:  

 
Figura 96: Vista prèvia de Google amb Yoast SEO 

 

• Xarxes socials 

Per tal d’enllaçar les xarxes socials que tinguem actives, a banda de l’enllaç que tindrem a 

les icones del footer, amb l’ajuda de Yoast SEO podrem forçar a que reconegui les pàgines 

creades per la pròpia marca tant a Facebook com a Instagram.  

 
Figura 97: Enllaç a les xarxes socials amb Yoast SEO 

 

En definitiva, el SEO On-page és essencial, sobretot per poder competir amb les cerques de 

la principal competència. Però per si sol, no ens podrà garantir l’escalabilitat dins del 

posicionament, i caldrà tenir en compte el SEO Off-Page, amb el qual aprofundiré en l’apartat 

següent.   
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8.1.3 Testeig de rendiment 

Dins d’aquesta secció es revisarà a fons, el rendiment web de la pàgina creada, perquè és 

un factor important que els robots de Google tenen en compte a l’hora de posicionar.  

 

Per aquest motiu, s’opta per avaluar el resultat de la pàgina amb aquest parell d’eines online 

gratuïtes: Web Page Test i Google Page Insights, que ens aportaran una visió crítica, 

aportant possibles solucions per millorar les males al rendiment que s’obté de la pàgina 

creada, que té un efecte estretament relacionat amb el posicionament i amb la finalitat de 

poder detectar punts a millorar.  

 

8.1.3.1 Web Page Test 

La primera eina d’anàlisi tractada és la de Web Page Test, que ens farà una avaluació força 

completa de la càrrega de la pàgina, acabant per mostrar un informe força centrat en 

processos de càrrega, igual com un gràfic força detallat de l’afectació de la velocitat de 

càrrega, estrictament relacionat amb la implementació que s’ha fet de la pàgina web.  

 

És força interessant perquè ens fa un desglossament del temps de càrrega en funció del text, 

els fitxers HTML, CSS, JS, imatges, extensions, etc. D’aquesta manera, es pot arribar a 

apreciar què és el que falla en cada moment, des de l’instant que es comença a carregar la 

pàgina amb la rebuda del primer byte, fins que s’ha completat l’últim.  

 
Figura 98: Anàlisi detallat amb gràfics de WebPageTest de Biobastona 
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D’on extraurem que la majoria de bytes utilitzats ho són d’imatges, tot i que la majoria de les 

peticions són fetes per fitxers JS. El que ens fa entreveure que el resultat dels fitxers JS no 

és del tot òptim.  

 

Tanmateix, revisant la visió general que ens fa de la pàgina, establint una connexió amb el 

navegador Chrome, des d’un equip de taula connectat via cablejat, ens farà veure que no 

passa els nivells marcats tant a nivell de seguretat, ni de la càrrega de contingut estàtic en 

caché.  

La càrrega del primer byte serà als 0,505 s i la completa als 14,597s, temps que, per termes 

de càrrega completa, milloraran si es refresca i si torna accedir.  

 
Figura 99: Anàlisi WebPageTest per un PC de taula 

 

Alhora, es considera oportú avaluar els resultats des d’un dispositiu mòbil, amb el qual, 

malgrat tenir un temps de resposta del primer byte, força superior al que s’aconseguia amb 

un equip de sobretaula, que serà de: 1.587s, no es triga res durant el bloqueig de contingut i 

la càrrega total arriba als 14,205s.  

Quan sí que hi notem millora és si refresquem la pàgina i en tornem a analitzar els resultats, 

ja que la càrrega total serà als 2,264s i el nombre de bytes passarà de 6,828KB a la primera, 

a només 22KB a la segona.  
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Figura 100: Anàlisi WebPageTest per un dispositiu mòbil 

 
Tot i així, els elements que recomana millorar són les relacionades amb la memòria cau del 

navegador del nostre lloc web, que permeti conservar els recursos més temps abans 

d’actualitzar-los, i una de les solucions que proposa és modificant uns fitxers del servidor, al 

quals no tindrem accés.  

De totes maneres, el que sí que estarà al nostre abast serà intentar millorar el temps de 

resposta del primer byte, intentant inspeccionar quins són els elements que hi afecten, i 

deixarem per més endavant l’opció de mirar d’intentar pal·liar-los i fer disminuir aquest temps. 

 

8.1.3.2 Google Page Insights 

Es tracta de l’eina pròpia de Google que ens farà una valoració mitjana sobre 10 i que ens 

donarà consells per millorar aquesta nota. Aquestes valoracions es calculen mitjançant 

Lighthouse, una eina de codi lliure pròpia de Google, pensada per millorar la qualitat de les 

pàgines que es visiten.  

Igual que l’eina anterior, també ens farà unes recomanacions per intentar resoldre els 

problemes que detecti segons els seus barems.   

 

En primer lloc, es fa l’anàlisi i se n’estudia el rendiment per dispositius mòbils i veurem que el 

resultat obtingut és de 36/100, que té un temps de càrrega del contingut força elevat i que 

arriba a trigar fins a 16,9s a completar la càrrega completa de la pàgina i 13,6s a fer-se 

interactiva.  
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Figura 101: Anàlisi PageSpeed Insights de Biobastona per dispositius mòbils 

 

En segon lloc, per al rendiment en ordinadors, veurem que s’obté una nota de 75/100, per la 

qual cosa es considera bastant optimitzat. Fent que s’aconsegueixin uns temps de càrrega 

força correctes.  

 
Figura 102: Anàlisi PageSpeed Insights de Biobastona per ordinador 

 

En aquesta dinàmica, veurem que el diagnòstic que ens fa per poder millorar també és similar 

al que hem obtingut amb l’eina de WebTestPage, que conclou en que cal publicar recursos 

estàtics per fer una política de memòria cau eficient i també té sobrecàrregues d’elements 

que poden afectar a l’estona de càrrega de la pàgina.  
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Figura 103: Diagnòstic de PageSpeed Insights de Biobastona per ordinador  

 

A més, a nivell general, ens adonem que la pàgina està preparada i pensada per ser “Desktop 

First”, de manera que amb els dispositius mòbils, s’obtenen uns resultats que caldria millorar 

de cara a noves actualitzacions o modificacions de la pàgina.  

 

De totes maneres, podem concloure que esta eina està molt encarada a fer la lectura per als 

propis mitjans de Google. Ja que per exemple, apareix l’opció de millorar les fotografies amb 

formats d’última generació, però tal com ja s’ha comentat, aquest fet es descarta perquè 

aleshores no seria compatible amb tots els navegadors.  

Tanmateix, existeix una altra l’opció, basada en la mateixa eina i que ens permetrà fer-ne una 

avaluació molt més general en altres aspectes, i que a banda del rendiment, també tindrà en 

compte l’accessibilitat, l’aplicació de les millors pràctiques i el SEO aplicat a la pàgina.  

 

Això s’aconsegueix amb una eina de mesurament global de web.deb també de Google, i amb 

la qual s’han obtingut els següents resultats:  

 
Figura 104: Resultat de l’eina de global de mesurament de Google del lloc web de Biobastona 

 

Podem concloure que s’aconsegueixen molt bons resultats en termes d’accessibilitat i SEO 

amb puntuacions de 96 i 93 sobre 100, amb un 86 en termes de bones pràctiques i 

finalment un 36 a nivell de rendiment, (similar al resultat obtingut per dispositius mòbils, 

perquè s’avalua en aquest dispositiu)



8.2 SEO Off-Page 

Es defineix com a SEO Off-Page, aquell posicionament que no depèn estrictament de 

nosaltres, sinó que per motius externs faran que indirectament, la nostra pàgina s’hi vegi 

afectada.  

 

Malgrat que amb el SEO On-Page puguem aplicar les millors tècniques, i en definitiva, crear 

unes bones bases de posicionament, hem de ser conscients que els factors que influiran amb 

major força són els del SEO Off-Page.  

 

Sobretot a nivell dels enllaços al nivell de la quantitat i qualitat dels enllaços que acabin 

apuntant a la nostra pàgina. Per aquest motiu, podríem afirmar, que gràcies al SEO Off-page, 

la pàgina podrà guanyar a nivell de qualitat, concepte estretament lligat a pujar posicions a 

les cerques.  

 

Google fa una cerca d’enllaços, i garanteix millor posicionament en funció de la qualitat dels 

enllaços que hi apunten. Si les pàgines que hi redirigeixen les considera de major seguretat i 

confiança, ens  permetrà elevar-ne l’estatus.  

 

En aquest sentit, caldrà enllaçar la pàgina a les xarxes socials de l’empresa, i d’igual manera, 

també serà essencial contactar amb les pàgines principals que incorporen publicitat de 

Biobastona, encarregades, fins ara, de promocionar empreses petites, comerç local i producte 

ecològic, perquè hi afegeixin la pàgina web.  

Les principals serien les llistades a la primera pàgina de cerca de Google, i en ordre 

d’aparició serien:  

 

• guiacomercial.cat: https://www.guiacomercial.cat/alimentacio/biobastona-venda-de-

vedella-ecologica/  

• moianesmes.cat: https://moianesmes.cat/project/biobastona/  

• consorcidelmoianes.cat: https://moianesmes.cat/project/biobastona/  

• gastroteca.cat: https://www.gastroteca.cat/on-comprar/biobastona/  

 

Totes aquestes són pàgines que fins ara s’havien utilitzat per donar a conèixer l’empresa i els 

productes, pel fet de no disposar de pàgina web pròpia.  
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En el moment que s’hi afegeixin, tindrem el que s’anomena un backlink, que n’existeixen de 

dos tipus: els orgànics i els artificials.  

Anomenarem orgànics a aquells que apuntaran a la nostra pàgina afegint un enllaç que hi 

redirigeixi però per iniciativa pròpia, perquè consideren que es tracta de contingut de qualitat 

o perquè volen recomanar el nostre producte. En canvi, els artificials són els que, en certa 

manera, nosaltres podem intentar reconduir perquè ens apuntin, com és el cas de l’aplicació 

explicada unes línies més amunt.  

D’igual manera, els comentaris a les xarxes socials, aparèixer en blocs d’opinió o articles de 

diari, entre d’altres, també serà un tràfic molt interessant d’aconseguir i que aportarà força 

valor a poder anar pujant esglaons a aquesta cursa de Google.  

 

En definitiva, s’ha de ser conscient el fet d’anar guanyant posicions dins de les cerques de 

Google requereix molta paciència i que els resultats no són imminents, poden trigar uns 

mesos a que se’n vegin els resultats. Tot i així, també cal ser perseverant i no esperar que 

només amb les primeres accions fetes, la pàgina es mantindrà en les posicions que anem 

escalant. Caldrà un treball constant , que pot anar ajudat d’algunes eines d’anàlisi com podria 

ser SemRush, per exemple, i també estar atent a aconseguir el màxim de presència a la 

xarxa, per no perdre tot el que puguem anar guanyant. 



Capítol 9: Conclusions i línies de futur 

9.1 Conclusions 

L’elaboració d’un projecte d’aquestes característiques m’ha permès conèixer de primera mà 

tots els elements amb els que s’ha de lidiar i amb els entrebancs que ens podem trobar durant 

la posada en marxa d’una pàgina web. Certament, treballar en aquest projecte m’ha brindat 

l’oportunitat de poder aplicar molts aspectes apressos durant el màster, ja que es tracta d’una 

l’aplicació real d’un cas molt complet.  

 

Gràcies a poder posar-me a la pell d’una desenvolupadora d’un projecte multimèdia, m’he 

adonat que la part d’anàlisi i planificació són de les més importants. Cal plantejar molt bé els 

conceptes que es volen aplicar, portant la teoria ben apressa abans de passar a la pràctica. 

Aquests passos previs ens evitaran perdre temps en durant fases més avançades de 

desenvolupament. A més, amb l’ajuda de la planificació, que tot i tenir certs moments en que 

no la pogués seguir al peu de la lletra, sí que em servia per tenir una visió general de les 

tasques fetes, les pendents i el temps aproximat que comportaria cadascuna de les etapes.  

 

Referent a la metodologia utilitzada, esmentar que m’ha estat de gran ajuda l’ús de diferents 

eines que em facilitaven la presa de decisions.  

 

Pel que fa als objectius marcats des d’un inici, he pogut aprendre que alguns dels que es van 

determinar i no depenien directament de l’autora i per la qual cosa són més complicats 

d’assolir.  

Entre ells hi hauria el posicionament SEO, amb el qual els resultats no s’obtenen d’un dia per 

l’altre i també els que depenen directament de la opinió de l’usuari que voldrem fidelitzar i que 

en ambdós caos, s’haurà d’esperar a que la pàgina agafi cert rodatge, per treure’n més 

conclusions.  

 

Tanmateix, també hi havia un altre objectiu que parlava de les opcions d’escalabilitat de 

Wordpress, i que amb l’aplicació que s’ha fet, podria tenir una doble lectura. Per una banda, 

amb el disseny presentat, es podrà seguir aplicant més personalitzacions, però només si es 

tenen uns coneixements previs. Malgrat ser un gestor de continguts amb una interfície fàcil 

d’usar, si els membres de l’empresa volen gestionar-ho de forma autònoma, caldrà fer-los 

una explicació prèvia.  

 

 



Creació, disseny, desenvolupament i estudi de posicionament d’un lloc web d’una empresa agrària 
Màster Universitari d’aplicacions Multimèdia. Àngels Puigpinós Marsà 

 

129 / 171 
 

Finalment, pel que respecta a la resta d’objectius, s’han pogut anar complint i així aconseguir 

que el projecte plantejat des d’un bon començament hagi pogut acabar fent-se realitat.  

A més, amb el punt afegit d’haver assolit coneixements i a la vegada també incorporant-ne 

de nous, com podrien l’aprofundiment en el funcionament intern tant del gestor de continguts 

Wordpress, com de la configuració i característiques internes i necessàries d’un servidor web 

on allotjar-hi els nostres continguts.  

 

Amb tot plegat, es conclou un projecte en el que s’hi ha dedicat temps, molts esforços, i que 

el resultat final compleix les expectatives inicials.  

 

 

 

 
 



Creació, disseny, desenvolupament i estudi de posicionament d’un lloc web d’una empresa agrària 
Màster Universitari d’aplicacions Multimèdia. Àngels Puigpinós Marsà 

 

130 / 171 
 

9.2 Línies de futur 

En el punt on s’ha entregat el projecte no és un punt i a part, sinó un punt i seguit.  

Tot i que s’entregui la pàgina web com a resultat d’un projecte, aquest requereix un 

manteniment, unes actualitzacions i no es tanca la porta a que pugui evolucionar,  

incorporant noves funcionalitats en un futur proper.  

 

A continuació exposaré un llistat de possibles línies de futur que podrà incloure aquest 

projecte.  

 

• Campanya de màrqueting  

Per presentar de manera oficial la pàgina web als internautes, es podrà elaborar una 

campanya de promoció a través de les xarxes socials, incorporant el domini web als fulletons 

publicitaris i a l’etiquetatge del producte.   

A més, una altra forma de promoció podria ser:  

o Obrir més perfils a xarxes socials, ja que ara mateix només es té un perfil a 

Instagram i una pàgina de Facebook, que caldria actualitzar.   

 

• Afegir més contingut 
Aquest punt quedaria implícit en el manteniment i actualització de la pàgina, però hi ha alguns 

punts concrets que s’han determinat d’anar afegint més tard.  

A priori, el que es determina amb possibilitat d’afegir properament, seria:  

 

o Apartat de la història de l’empresa, per donar una mica més de context a 

l’usuari i en certa manera, apropar client i productor.  

o Possibilitat d’incorporar una galeria amb més imatges dels productes que 

s’ofereixen.  

o Manca la fotografia d’un integrant, que no s’ha pogut fer, però que 

s’incorporarà tant aviat com es pugui.  

 

A banda d’aquests primers elements, en funció de l’evolució de la web, s’anirà avaluant si cal 

afegir-ho.  

 

• Millorar el posicionament amb estratègies SEO 
En aquest punt, caldrà tenir paciència, i ser persistent a fi d’obtenir resultats. Encara que no 

depengui directament de nosaltres també tindrem pendent: 
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o Revisar la incorporació de backlinks al domini de Biobastona a pàgines web 

que promocionen productes locals, de proximitat i amb distintiu ecològic.  

 

De totes maneres, en base a l’anàlisi que s’anirà fent de la pàgina, amb les eines esmentades 

al Capítol 9: Anàlisi SEO, es podrà dur un seguiment del perfil de les visites, del 

comportament dels usuaris dins de la pàgina, i amb tot plegat veure què cal millorar o canviar 

per despuntar en les cerques.   

 

• Possibilitat d’evolucionar a una botiga digital 
S’ha de tenir en ment que si en algun es seguir creixent i ampliant, la pàgina podria acabar 

incorporant un nou apartat pensat per gestionar les productes a través d’aquesta plataforma.  

 

En resum, tenim un ventall molt ampli de possibilitats d’ampliació i això és molt positiu, perquè 

significa que el nostre projecte seguirà viu a la xarxa, essent una bona aposta de futur per 

l’empresa.  
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Annexos 

Annex A: Codi HTML desenvolupat 

• HTML  
o Header.php 

<?php 

/** 

 * The header for our theme 

 * 

 * This is the template that displays all of the <head> section and everything up until <div 

id="content"> 

 * 

 * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials 

 * 

 * @package base 

 */ 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="ca"> 

 

<head> 

<!-- Google Tag Manager --> 

<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': 

new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], 

j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 

'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); 

})(window,document,'script','dataLayer','GTM-T2GN6V8');</script> 

<!-- End Google Tag Manager --> 

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> 

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-EB8309FWH6"></script> 

<script> 

  window.dataLayer = window.dataLayer || []; 

  function gtag(){dataLayer.push(arguments);} 

  gtag('js', new Date()); 

 

  gtag('config', 'G-EB8309FWH6'); 

</script> 

 

<meta charset="UTF-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge"> 

<meta name="description" content="La carn de vedella ecològica de Biobastona és d’uns animals 

de raça càrnia que han nascut a l’aire lliure i han estat criats i engreixats a finques del 

Moianés."> 

<meta name="keywords" content="biobastona, vedella ecològica, anoll ecologic, bio, organic, 

carn ecologica, produccio ecologica, agricultura, ramaderia, ecològic, moianés, moianes, 

pagès, venda de carn, vedella ecològica, vaques"> 
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<title>BIOBASTONA - Venda carn de vedella ecològica</title> 

 

<meta name="google-site-verification" content="geq41_RtFQKjRKxnuOGQusTBeRnRQMslHoROB29ELKE" 

/> 

 

<!-- Google Fonts --> 

<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com">  

<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fredericka+the+Great&display=swap" 

rel="stylesheet"> 

 

<!-- CSS --> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/css/bootstrap.min.css" 

integrity="sha384-TX8t27EcRE3e/ihU7zmQxVncDAy5uIKz4rEkgIXeMed4M0jlfIDPvg6uqKI2xXr2" 

crossorigin="anonymous"> 

 

<!-- jQuery and JS bundle w/ Popper.js --> 

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script> 

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.5.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" 

integrity="sha384-ho+j7jyWK8fNQe+A12Hb8AhRq26LrZ/JpcUGGOn+Y7RsweNrtN/tE3MoK7ZeZDyx" 

crossorigin="anonymous"></script> 

 

<!-- PureCookie --> 

<script src="https://biobastona.cat/wp-content/themes/base/js/purecookie.js"></script> 

 

<!-- FontAwesome - icones--> 

<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.8.1/css/all.css" 

integrity="sha384-50oBUHEmvpQ+1lW4y57PTFmhCaXp0ML5d60M1M7uH2+nqUivzIebhndOJK28anvf" 

crossorigin="anonymous"/> 

 

    <?php wp_head(); ?> 

</head> 

 

<body <?php body_class(); ?>> 

<?php wp_body_open(); ?> 

 

<!-- Google Tag Manager (noscript) --> 

<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-T2GN6V8" 

height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> 

<!-- End Google Tag Manager (noscript) --> 

 

<header> 

  <div class="col-md-12 brand"> 

    <nav class="navbar navbar-light navbar-expand-lg  m-auto"> 

       <a class="navbar-brand" href="#"> 

        <img src="https://biobastona.cat/wp-content/uploads/2020/11/nom_marca_alpha.png" 

alt="Logo Biobastona" class="logo_header image-responsive" title="logo BioBastona"></a>  

 

    <button class="navbar-toggler mynav" type="button" data-toggle="collapse" data-

target="#navbarSupportedContent" 
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    aria-controls="navbarSupportedContent" aria-expanded="false" aria-label="Toggle 

navigation"> 

    <span class="navbar-toggler-icon"></span> <!-- icona menú hamburguesa --> 

    </button> 

 

  <div class="collapse navbar-collapse text-center" id="navbarSupportedContent"> 

    <ul class="navbar-nav mx-auto"> 

      <li class="nav-item mx-4 active"> 

        <a class="nav-link" href="#">Inici<span class="sr-only"></span></a> 

      </li> 

      <li class="nav-item mx-4"> 

        <a class="nav-link" href="#quefem">Què fem?</a> 

      </li> 

      <li class="nav-item mx-4"> 

        <a class="nav-link" href="#quisom">Qui som?</a> 

      </li> 

      <li class="nav-item mx-4"> 

        <a class="nav-link" href="#valors">Els valors</a> 

      </li> 

      <li class="nav-item mx-4"> 

        <a class="nav-link" href="#contacte">Contacte</a> 

      </li> 

    </ul> 

  </div> 

</nav> 

</div> 

</header> 

<!--FI Navegació-->  

 
o Cos pàgina Wordpress 

<div class="portada"> 

    <img class="img-responsive img-fluid mx-auto img-desktop" src="https://biobastona.cat/wp-

content/uploads/2020/11/fons_169_ccpae.jpg" alt="Imatge de fons amb logo BioBastona"> 

    <img class="img-responsive img-fluid mx-auto portada img-mobile" 

src="https://biobastona.cat/wp-content/uploads/2020/11/fons_header_sm.jpg" alt="Imatge de 

fons amb logo BioBastona"> 

</div> 

<div class="container-fluid marc"> 

    <div class="row"> 

        <div class="col-md-4 col-sm-4"> 

            <img class="img-responsive img-fluid img-desktop" src="https://biobastona.cat/wp-

content/uploads/2020/11/espiga_verda_alpha.png" alt="Espiga de logotip Biobastona"> 

        </div> 

        <div class="aire col-lg-8 col-md-12 col-sm-12 fons-fulla"> 

            <h1 class="text-center">Carn d'anoll ecològica</h1> 

            <p class="pad text-fulla">La carn de vedella ecològica que us oferim a Biobastona 

és d’uns animals de raça càrnia que han nascut a l’aire lliure i han estat criats i 

engreixats a finques del Moianés, inscrites al Consell Català de la Producció Agrària 

Ecològica (CCPAE).</p> 



Creació, disseny, desenvolupament i estudi de posicionament d’un lloc web d’una empresa agrària 
Màster Universitari d’aplicacions Multimèdia. Àngels Puigpinós Marsà 

 

141 / 171 
 

            <p class="pad text-fulla text-center dreta">L’alimentació de les vaques i vedells 

es fa amb les pastures, farratges, cereals i llegums que es produeixen a les pròpies finques, 

que també compten amb la certificació ecològica.</p> 

        </div> 

    </div> 

    <div class="bgimg-1">   <span class="title_parallax">L'anoll</span> 

    </div> 

</div> 

<div class="separador"> 

    <a href="#">    <i class="fas fa-angle-double-up fa-5x text-center fletxa pt-3"></i> 

    </a> 

</div> 

<div class="bgimg-2" id="quefem"> 

    <div class="caption">   <span class="title_parallax">Què fem?</span> 

    </div> 

</div> 

<div class="marges"> 

    <div class="row"> 

        <div class="espai col-lg-12 col-md-12 col-sm-12"></div> 

        <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 text-center"> 

            <h2>Els productes 

                            <i class="fas fa-box-open ml-3 pt-5"></i> 

                        </h2> 

            <p class="pad text-fulla text-dark">La  <span class="black">carn de 

vedella</span> pot ser presentada a l’engròs (mitja canal) o bé desfeta. En aquest darrer cas 

es subministra en una capsa de 10 kg on hi ha una part proporcional de les diferents peces de 

l’animal, tot tallat i envasat al buit per separat amb:</p> 

            <ul class="text-items"> 

                <li>Fricandó</li> 

                <li>Rostit</li> 

                <li>Bistec de primera</li> 

                <li>Bistec extra</li> 

                <li>Mitjana</li> 

                <li>Preparat per caldo</li> 

                <li>Filet</li> 

                <li>Xurrasco</li> 

                <li>Hamburgueses</li> 

                <li>Carn picada</li> 

                <li>Estofat</li> 

            </ul> 

        </div> 

        <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 text-center"> 

            <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block" data-toggle="modal" data-

target="#hamburguesa" src="https://biobastona.cat/wp-content/uploads/2020/11/OI002762.jpg" 

alt="Imatge de carn d'hamburguesa Biobastona"> 

        </div> 

        <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12"> 

            <p class="marges text-fulla text-dark mt-5">    <span class="black">El nostre 

segon producte és l’espelta.</span> La sembrem, recollim i espellofem nosaltres mateixos per 

aconseguir un producte que no perdi les seves qualitats organolèptiques.</p> 
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            <p class="marges text-fulla text-dark mt-2">A Biobastona utilitzem un mètode de 

producció regit per <span class="black">RCE834/2007 i 889/2008</span> regulats pel l’òrgan 

certificador de la producció agrària ecològica a Catalunya el CCPAE.</p> 

            <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block mt-5 mb-5" 

src="https://biobastona.cat/wp-content/uploads/2020/11/Logo-ccpae-i-eurofulla_shadow.png" 

alt="Logo CCPAE i Eurofulla"> 

            <p class="text-center mr-2">Contacta'ns per més informació: <a href="#contacte" 

class="btn btn-dark btn-lg" role="button" aria-pressed="true">Contacte</a> 

            </p> 

        </div> 

        <div class="col-lg-6 col-md-12 col-sm-12"> 

            <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block" data-toggle="modal" data-

target="#fricando" src="https://biobastona.cat/wp-content/uploads/2020/11/OI002743.jpg" 

alt="Imatge de fricandó de vedella ecològica Biobastona"> 

        </div> 

        <div id="hamburguesa" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog"> 

            <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-xl"> 

                <img class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block" 

src="https://biobastona.cat/wp-content/uploads/2020/11/OI002762.jpg" alt="Imatge de carn 

d'hamburguesa ecològica Biobastona"> 

            </div> 

        </div> 

        <div id="fricando" class="modal fade" tabindex="-1" role="dialog"> 

            <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-xl"> 

                <img class="img-responsive mx-auto d-block img-fluid" 

src="https://biobastona.cat/wp-content/uploads/2020/11/OI002743.jpg" alt="Imatge de fricandó 

de vedella ecològica Biobastona"> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="espai col-lg-12 col-md-12 col-sm-12"></div> 

    </div> 

</div> 

<div> 

    <div> 

        <div class="separador"> 

            <a href="#">    <i class="fas fa-angle-double-up fa-5x text-center fletxa pt-

3"></i> 

            </a> 

        </div> 

        <div class="bgimg-3" id="quisom"> 

            <div class="caption">   <span class="title_parallax">Qui som?</span> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="container-fluid"> 

            <div class="row"> 

                <div class="col-md-12"> 

                    <h2 class="text-center p-5">Sobre nosaltres 

                                                        <i class="fas fa-user-friends ml-

3"></i> 

                                                    </h2> 

                </div> 
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            </div> 

            <div class="row"> 

                <div class="text-center mx-auto"> 

                    <a href="#"> 

                        <img src="https://biobastona.cat/wp-

content/uploads/2020/11/oriol.jpeg" class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block rounded-

circle" alt="Foto perfil Oriol Picanyol" width="300"> 

                        <h3 class="nom mb-10 text-center">Oriol Picanyol Illa</h3> 

                        <p class="text-muted text-center">Enginyer Agrònom, Ramader i 

Pagès</p> 

                    </a> 

                </div> 

                <div class="text-center mx-auto"> 

                    <a href="#"> 

                        <img src="https://biobastona.cat/wp-

content/uploads/2020/11/person.jpg" class="img-responsive img-fluid mx-auto d-block rounded-

circle" alt="Foto perfil Jaume Illa Alibés" width="300"> 

                        <h3 class="nom mb-10 text-center">Jaume Illa Alibés</h3> 

                        <p class="text-muted text-center">Enginyer Agrònom, Ramader i 

Pagès</p> 

                    </a> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="separador"> 

            <a href="#">    <i class="fas fa-angle-double-up fa-5x text-center fletxa pt-

3"></i> 

            </a> 

        </div> 

        <div class="bgimg-4" id="valors"> 

            <div class="caption">   <span class="title_parallax">Els valors</span> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="container-fluid"> 

            <div class="row marc"> 

                <div class="form col-lg-4 col-md-12 col-sm-12 text-center"> <i class="fab fa-

pagelines fa-7x mt-5"></i> 

                    <h2>Natura i sostenibilitat</h2> 

                    <p class="text-center">A Biobastona treballem tenint cura del territori, 

consolidant sistemes ramaders i agraris tradicionals.</p> 

                </div> 

                <div class="color2 col-lg-4 col-md-12 col-sm-12 text-center">   <i class="fas 

fa-globe-europe fa-7x mt-5"></i> 

                    <h2>Petjada Ecològica</h2> 

                    <p class="text-center">El nostre producte és fruit d'un model agropecuari 

equilibrat i respectuós amb el medi ambient.</p> 

                </div> 

                <div class="bg-dark text-light col-lg-4 col-md-12 col-sm-12 text-center">   

<i class="fas fa-hand-holding-heart fa-7x mt-5"></i> 

                    <h2 class="text-light">Benestar animal</h2> 
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                    <p class="text-center">El maneig dels animals s'adapta al mode de vida 

propi i natural del bestiar. Una millor qualitat de vida, que es tradueix a menys estrés i 

millor qualitat del producte final.</p> 

                </div> 

                <div class="color2 col-lg-4 col-md-12 col-sm-12 text-center">   <i class="fas 

fa-medal fa-7x mt-5"></i> 

                    <h2>Qualitat</h2> 

                    <p class="text-center">La raça del bestiar de l’explotació és la 

Xarolesa, originària de França i apreciada per ser una de les millors, on destaca la bona 

qualitat de la carn de la vedella.</p> 

                </div> 

                <div class="bg-dark text-light col-lg-4 col-md-12 col-sm-12 text-center">   

<i class="fas fa-compress-arrows-alt fa-7x mt-5"></i> 

                    <h2 class="text-light">Producte de proximitat</h2> 

                    <p class="text-center">Promovem la compra d'un producte de proximitat, 

que permeti consolidar vincles amb els productors del territori Català.</p> 

                </div> 

                <div class="form col-lg-4 col-md-12 col-sm-12 text-center"> <i class="fas fa-

truck fa-7x mt-5"></i> 

                    <h2>Venda directa</h2> 

                    <p class="text-center">Ens estalviem els intermediaris, i oferim un 

tracte directe entre consumidors i productors.</p> 

                </div> 

                <div class="bg-dark text-light col-lg-4 col-md-12 col-sm-12 text-center">   

<i class="fas fa-users-cog fa-7x mt-5"></i> 

                    <h2 class="text-light">Esforç</h2> 

                    <p class="text-center">La constància i la perseverància per la feina ben 

feta són pilars del nostre treball diari.</p> 

                </div> 

                <div class="form col-lg-4 col-md-12 col-sm-12 text-center"> <i class="fas fa-

tractor fa-7x mt-5"></i> 

                    <h2>Dedicació</h2> 

                    <p class="text-center">La nostra feina és la nostra passió, i així ho 

transmetem a l'hora d'elaborar la carn de vedella ecològica de Biobastona.</p> 

                </div> 

                <div class="color2 col-lg-4 col-md-12 col-sm-12 text-center">   <i class="fas 

fa-handshake fa-7x mt-5"></i> 

                    <h2>Compromís</h2> 

                    <p class="text-center">Oferim un producte que passa tots els protocols 

sanitaris i compta amb totes les garanties de qualitat.</p> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

        <div class="separador"> 

            <a href="#">    <i class="fas fa-angle-double-up fa-5x text-center fletxa pt-

3"></i> 

            </a> 

        </div> 

        <div class="bgimg-5" id="contacte"> 

            <div class="caption">   <span class="title_parallax">Contacte</span> 

            </div> 
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        </div> 

        <div class="contain fons1 marc"> 

            <div class="row"> 

                <div class="contacts col-lg-4 col-md-12 col-sm-12"> 

                    <h2 class="text-center text-light mt-3">Comandes 

                                                                <i class="fas fa-shipping-

fast ml-3"></i> 

                                                            </h2> 

                    <p class="text-center p-3">Per més informació pots escriure'ns a través 

del formulari de la web, del correu electrònic o trucar-nos.</p> 

                    <ul class="text-center contactes"> 

                        <li class="separacio"> 

                            <h3><i class="fas fa-mobile-alt mr-3"></i>66 352 59 49 

                              </h3> 

                        </li> 

                        <li class="separacio"> 

                            <h3><i class="fas fa-phone mr-3"></i>93 830 80 79 

                               </h3> 

                        </li> 

                        <li class="separacio"> 

                            <h3><i class="fas fa-mobile-alt mr-3"></i>60 879 74 45 

                                </h3> 

                        </li> 

                        <li class="separacio"> 

                            <h3><i class="fas fa-envelope mr-3"></i>biobastona@mailcat.cat 

                                </h3> 

                        </li> 

                    </ul> 

                </div> 

                <div class="form col-lg-8 col-md-12 col-sm-12"> 

                    <h2 class="text-center">Contacta'ns<i class="far fa-envelope ml-3"></i> 

                      </h2> 

                    [wpforms id="18"]</div> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</div> 
<h2 class="text-center text-dark pt-3">A les xarxes<i class="fas fa-globe ml-3"></i> 
</h2> 
<div class="mr-5 ml-5">[wdi_feed id="1"]</div> 

<div class="modal fade" id="cookies" role="dialog" aria-hidden="true"> 

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-xl" role="document"> 

        <div class="modal-content"> 

            <div class="modal-header"> 

                <h4 class="modal-title text-center">POLITICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL</h4> 

                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">    

<span aria-hidden="true">&times;</span> 

                </button> 

            </div> 

            <div class="modal-body text-dark"> 

                <p class="text-center mb-3">A través de la següent informació, Biobastona 

posa en coneixement als usuaris del lloc web www.biobastona.cat de la seva política de 
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protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que els usuaris puguin decidir 

lliurement facilitar a l'empresa les dades personals que se'ls demani per poder respondre 

consultes, peticions d'informació comercial i altres, mitjançant l'emplenament de les dades 

solicitades al formulari de contacte.</p> 

                <h5 class="text-center mb-3"> 

                                                            <i class="fas fa-file-alt mr-

3"></i>Informació 

                                                        </h5> 

                <p>Conforme el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de 

desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades de caràcter 

personal que ens faciliti seran incorporades i tractades al fitxer de clients amb propietat 

de Biobastona, amb la finalitat de poder prestar els nostres serveis d'informació comercial 

de serveis, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat de la 

mateixa. Biobastona es compromet a tractar de forma confidencial les dades de caràcter 

personal facilitades i també a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers sense la 

seva autorització prèvia.A banda del correu electrònic, la resta de dades personals que ens 

pugui facilitar serà de forma voluntària i lliure per part seva, i només serà tractat quan 

sigui necessari per finalitats del fitxer. De la mateixa manera, i amb virtud del que 

estableix la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de 

Comerç electrónico, Biobastona l'informa de que podrà utilitzar les adreces de correu 

electrònic facilitades, per remetre informació respecte els nostres serveis, avisos, ofertes, 

y, en general, informació de caràcter comercial d'interés relativa a l'activitat.Pots exercir 

els teus drets d'accés, de rectificació, cancel·lació y oposició mitjançant un missatge 

dirigit a: 

                    <ul class="text-dark"> 

                        <li>    <b>BioBastona S.L – Masia La Grossa - 08275 Moià 

(Barcelona)</b> 

                        </li> 

                    </ul> 

                    <ul class="text-dark"> 

                        <li>    <b> 

                                                                        <i class="fas fa-

mobile-alt mr-3 text-dark"></i>66 352 59 49 

                                                                    </b> 

                        </li> 

                        <li>    <b> 

                                                                        <i class="fas fa-

phone mr-3 text-dark"></i>93 830 80 79 

                                                                    </b> 

                        </li> 

                        <li>    <b> 

                                                                        <i class="fas fa-

mobile-alt mr-3 text-dark"></i>60 879 74 45 

                                                                    </b> 

                        </li> 

                        <li>    <b> 

                                                                        <i class="fas fa-

envelope mr-3"></i>biobastona@mailcat.cat 

                                                                    </b> 

                        </li> 

                    </ul> 
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            </div> 

            <div class="modal-footer"> 

                <button type="button" class="btn btn-secondary" data-

dismiss="modal">Tanca</button> 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

 
o Footer.php 

<?php 

/** 

 * The template for displaying the footer 

 * 

 * Contains the closing of the #content div and all content after. 

 * 

 * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials 

 * 

 * @package base 

 */ 

 

?> 

      <!-- Footer --> 

  <footer class="fons1 p-4"> 

 

    <div class="separador"> 

    <a href="#"><i class="fas fa-angle-double-up fa-5x text-center fletxa pt-3"></i></a> 

    </div> 

     

    <div class="row"> 

      <div class="col col-lg-6 col-md-6 col-sm-12 text-center"> 

        <h3>Contacta amb nosaltres</h3> 

        <ul class="text-dark"> 

          <li><i class="fas fa-mobile-alt mr-3"></i>663 52 59 49</li> 

          <li><i class="fas fa-phone mr-3"></i>93 830 80 79</li> 

          <li><i class="fas fa-mobile-alt mr-3"></i>608 79 74 45</li> 

          <li><i class="fas fa-envelope mr-3"></i>biobastona@mailcat.cat</li> 

           

        </ul> 

      </div> 

       

  <!-- Xarxes socials --> 

      <div class="col col-lg-6 col-md-6 ol-sm-12 text-center"><h3>Xarxes socials</h3> 

                                <p>Segueix-nos a:</p> 

                   

                            <div id="icones"> 

                                 

                                    <a class="icones_fb" title="Link Facebook" 

href="https://www.facebook.com/Biobastona-1980381642283847/"></a> 

                                    <a class="icones_in" title="Link Instagram" 

href="https://www.instagram.com/biobastona/"></a> 
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                            </div> 

                          </div>  

      <!-- Logotip --> 

      <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 text-center"> 

        <img src="https://biobastona.cat/wp-content/uploads/2020/11/logo_alpha.png" alt="Logo 

Biobastona" class="image-responsive logo_footer" title="logo BioBastona"> 

      </div> 

      <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 text-center text-dark"><p><i class="far fa-

copyright m-3"></i>Copyright Biobastona S.L. Tots els drets reservats.</p> 

      </div> 

      <div class="col-lg-12 col-md-12 col-sm-12 text-center text-dark"><p>Made by Àngels</p> 

      </div> 

  </div> 

</footer> 

  <!-- FI Footer --> 

 

<?php wp_footer(); ?> 

 

</body> 

</html> 

 
• 404.php 

<?php 

/** 

 * The template for displaying 404 pages (not found) 

 * 

 * @link https://codex.wordpress.org/Creating_an_Error_404_Page 

 * 

 * @package base 

 */ 

get_header(); 

?> 

    <main id="primary" class="site-main"> 

      <section class="error-404 not-found"> 

            <header class="page-header"> 

                <h1 class="page-title"><?php esc_html_e( 'Oops! That page can&rsquo;t be 

found.', 'base' ); ?></h1> 

            </header><!-- .page-header --> 

 

            <div class="page-content"> 

                <h2 class="text-center p-5">Pàgina no trobada</h2> 

                <a href="http://biobastona.cat"><h3 class="text-dark text-center p-5"><i 

class="fas fa-long-arrow-alt-left mr-3"></i>Torna a <b>Biobastona</b><h3></a>                 

                    </div> 

 

                    <!-- .page-content --> 

        </section><!-- .error-404 --> 

    </main><!-- #main --> 

<?php 

get_footer(); 
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Annex B: Codi CSS desenvolupat 

body,html { 

  height: 100%; 

  margin: 0; 

  color: #777; 

} 

 

.logo_header { 

  height: 50px; 

} 

 

.bgimg-1,.bgimg-2,.bgimg-3,.bgimg-4,.bgimg-5 { 

  position: relative; 

  background-position: center; 

  background-repeat: no-repeat; 

  background-size: cover; 

} 

 

.bgimg-1 { 

  background-image: url(https://biobastona.cat/wp-content/uploads/2020/11/OI001244_169.jpg); 

  min-height: 400px; 

} 

 

.bgimg-2 { 

  background-image: url(https://biobastona.cat/wp-content/uploads/2020/11/OI002724_169.jpg); 

  min-height: 600px; 

} 

 

.bgimg-3 { 

  background-image: url(https://biobastona.cat/wp-content/uploads/2020/11/OI001189_169.jpg); 

  min-height: 700px; 

} 

 

.bgimg-4 { 

  background-image: url(https://biobastona.cat/wp-

content/uploads/2020/11/OI001328_1_sensecel.jpg); 

  min-height: 700px; 

} 

 

.bgimg-5 { 

  background-image: url(https://biobastona.cat/wp-content/uploads/2020/11/OI001112_169.jpg); 

  min-height: 700px; 

} 

 

.caption { 

  position: absolute; 

  left: 0; 

  top: 50%; 

  width: 100%; 

  text-align: center; 
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} 

 

.caption .border { 

  padding: 18px; 

  letter-spacing: 10px; 

  border-radius: 0; 

} 

 

.titol { 

  text-transform: uppercase; 

  font: 45px "Fredericka the Great",sans-serif; 

  color: #a7a87a; 

  margin-bottom: -200px; 

} 

 

h1 { 

  font-family: "Fredericka the Great",sans-serif; 

  font-weight: 700; 

  text-shadow: 2px 1px 1px #a7a87a; 

  margin-top: -20px; 

} 

 

h2 { 

  font: 250% "Fredericka the Great",sans-serif; 

  color: #282e34; 

  text-shadow: 2px 1px 1px #a7a87a; 

} 

 

h3,h4,h5 { 

  font-family: "Fredericka the Great",sans-serif; 

} 

 

.black { 

  font-weight: 900; 

} 

 

.portada>img { 

  height: 100%; 

  width: 100%; 

  object-fit: cover; 

  min-height: 600px; 

} 

 

a,a:active,a:link,a:visited { 

  color: #fff; 

  text-decoration: none; 

  font-weight: 700; 

  font-family: "Fredericka the Great",sans-serif; 

} 

 

.title { 
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  font-family: "Fredericka the Great",sans-serif; 

  text-transform: uppercase; 

  margin-bottom: -300px; 

} 

 

.container { 

  position: relative; 

} 

 

.title_parallax { 

  color: #fff; 

  font-size: 12vw; 

  font-weight: 900; 

  text-shadow: 2px 2px 4px #000; 

} 

 

.title img { 

  width: 25%; 

} 

 

.brand { 

  background-color: #a7a87a; 

  z-index: 10000; 

  position: fixed; 

  top: 0; 

  width: 100%; 

} 

 

.nav-link { 

  text-transform: uppercase; 

  font-size: 18px; 

} 

 

.mynav { 

  width: 100%; 

} 

 

.fons1 { 

  background-color: #a7a87a; 

  color: #282e34; 

} 

 

.border_green { 

  border-bottom: 6px solid #a7a87a; 

} 

 

.nom { 

  font-family: "Fredericka the Great",sans-serif; 

  color: #b9bf15; 

} 
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p { 

  font-weight: 500; 

  padding-top: 20px; 

  text-align: justify; 

} 

 

.pad { 

  padding-left: 30px; 

  padding-right: 30px; 

} 

 

.modal-xl { 

  min-width: 90%!important; 

} 

 

@media screen and (max-width:780px) { 

  .img-desktop,.logo_header { 

    display: none; 

  } 

 

  .img-mobile { 

    visibility: visible; 

  } 

 

  .bgimg-2 { 

    min-height: 300px; 

  } 

 

  .bgimg-3 { 

    min-height: 400px; 

  } 

 

  .bgimg-4 { 

    min-height: 400px; 

  } 

 

  .bgimg-5 { 

    min-height: 300px; 

  } 

 

  .aire { 

    padding: 70px 20px 70px 20px; 

  } 

 

  .title_parallax { 

    font-size: 18vw; 

  } 

 

  .marc { 

    padding: 20px 20px; 

  } 
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  #cookies { 

    margin-top: 100px; 

  } 

 

  .modal-dialog { 

    overflow-y: initial!important; 

  } 

 

  .modal { 

    overflow-y: auto; 

    height: 80vh; 

  } 

 

  h1 { 

    margin-top: -40px; 

  } 

 

  .dreta { 

    margin-left: 80px; 

  } 

 

  .fons-fulla { 

    background-image: url(https://biobastona.cat/wp-

content/uploads/2020/11/espiga_verda_alpha.png); 

    background-repeat: no-repeat; 

    background-position: bottom left; 

    background-size: 150px; 

  } 

} 

 

@media screen and (min-width:780px) { 

  .img-desktop { 

    visibility: visible; 

  } 

 

  .img-mobile { 

    display: none; 

  } 

 

  .contacts { 

    width: 50%; 

  } 

 

  .form { 

    width: 50%; 

  } 

 

  .marc { 

    padding: 100px 100px 100px 100px; 

  } 
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} 

 

@media only screen and (min-width:1200px) { 

  .bgimg-1,.bgimg-2,.bgimg-3,.bgimg-4,.bgimg-5 { 

    background-attachment: fixed; 

  } 

 

  .logo_header { 

    display: none; 

  } 

} 

 

.fulla { 

  display: block; 

  margin: auto; 

} 

 

.text-fulla { 

  font-size: 100%; 

  margin-top: 20px; 

} 

 

.text-items { 

  font-family: "Fredericka the Great",sans-serif; 

  font-size: 150%; 

  font-weight: 700; 

} 

 

.espiga { 

  margin-left: 50px; 

  height: 350px; 

  display: block; 

  margin: auto; 

} 

 

.logo_centre { 

  display: block; 

  margin: auto; 

} 

 

#xarxes_socials { 

  width: 400px; 

  height: 200px; 

  margin: 10px auto; 

  padding: 0; 

} 

 

#icones a { 

  margin: 2px; 

  display: inline-block; 

  background-image: url(https://biobastona.cat/wp-content/uploads/2020/11/sprite_icons.png); 
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  background-repeat: no-repeat; 

  width: 45px; 

  height: 45px; 

} 

 

.icones_fb { 

  background-position: 0 -50px; 

} 

 

.icones_in { 

  background-position: -160px -50px; 

} 

 

a.icones_fb:hover { 

  background-position: 0 0; 

} 

 

a.icones_in:hover { 

  background-position: -160px 0; 

} 

 

.contacts { 

  background: #282e34; 

  color: #fff; 

} 

 

.contactes { 

  color: #a7a87a; 

  text-align: center; 

  margin-left: -20px; 

  padding-top: 20px; 

  padding-bottom: 20px; 

} 

 

.separacio { 

  margin-bottom: 40px; 

} 

 

.form { 

  background: #a7a87a; 

} 

 

button { 

  background: #d3d3d3; 

  border: 0; 

} 

 

.wpforms-form button[type=submit],button:focus,button:hover { 

  background: #b9bf15; 

  outline: 0; 

  text-decoration-color: #fff; 
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} 

 

button:active,button:visited { 

  color: #fff; 

} 

 

input:focus,textarea:focus { 

  outline: 3px solid #b9bf15; 

} 

 

input,textarea { 

  width: 100%; 

  border: 1px solid #000; 

  padding: 20px; 

} 

 

ul { 

  list-style-type: none; 

  margin: 0; 

  padding: 0; 

  text-align: center; 

} 

 

.marges { 

  margin: 20px 20px 20px 20px; 

  padding: 10px 10px 10px 10px; 

} 

 

.marc { 

  color: #282e34; 

  background-color: #fff; 

  text-align: center; 

  text-align: justify; 

} 

 

.google-maps iframe { 

  width: 100%; 

} 

 

.google-maps { 

  padding-bottom: 0; 

} 

 

.separador { 

  background-color: #a7a87a; 

  width: 100%; 

  text-align: center; 

} 

 

.col { 

  margin-top: 40px; 
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} 

 

.fletxa { 

  color: #fff; 

} 

 

.fletxa:hover { 

  color: #282e34; 

} 

 

.espai { 

  background-color: #fff; 

} 

 

.btn { 

  padding: 20px 20px 20px 20px; 

} 

 

.btn:hover { 

  background-color: #b9bf15; 

} 

 

.logo_portada { 

  height: 50px; 

} 

 

.logo_footer { 

  height: 150px; 

} 

 

.grecaptcha-badge { 

  visibility: hidden; 

} 

 

.wpforms-recaptcha-container,.wpforms-submit-container { 

  display: flex; 

  justify-content: center; 

  align-items: center; 

} 

 

.cookieConsentContainer { 

  z-index: 999; 

  width: 100%; 

  box-sizing: border-box; 

  background: #232323; 

  overflow: hidden; 

  position: fixed; 

  bottom: 0; 

} 

 

.cookieDesc p { 
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  margin: 0; 

  padding: 0; 

  color: #fff; 

  font-size: 13px; 

  display: block; 

  text-align: center; 

} 

.cookieDesc a { 

  color: #fff; 

  text-decoration: underline; 

  font-size: 16px; 

  font-family: "Fredericka the Great",sans-serif; 

} 

 

.cookieButton a:hover { 

  background: #b9bf15; 

} 

 

.cookieButton { 

  text-align: center; 

  margin-bottom: 5px; 

} 

 

.cookieButton button { 

  font-family: "Fredericka the Great",sans-serif; 

} 

.wpforms-form button[type=submit] { 

  width: 100%; 

} 



Annex C: Codi JS 

• Cookies 

// --- Config --- // 

var purecookieDesc = "Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència 

mentre visiteu el nostre lloc web. Automàticament, navegant per la pàgina, n'esteu acceptant 

l'ús"; // Description 

var purecookieLink = '<a class="text-light" data-toggle="modal" data-target="#cookies">Més 

informació</a>'; // Cookiepolicy link 

var purecookieButton = '<button class="color-light">ACCEPTO</button>'; // Button text 

// ---        --- // 

 

function pureFadeIn(elem, display){ 

  var el = document.getElementById(elem); 

  el.style.opacity = 0; 

  el.style.display = display || "block"; 

 

  (function fade() { 

    var val = parseFloat(el.style.opacity); 

    if (!((val += .02) > 1)) { 

      el.style.opacity = val; 

      requestAnimationFrame(fade); 

    } 

  })(); 

}; 

function pureFadeOut(elem){ 

  var el = document.getElementById(elem); 

  el.style.opacity = 1; 

 

  (function fade() { 

    if ((el.style.opacity -= .02) < 0) { 

      el.style.display = "none"; 

    } else { 

      requestAnimationFrame(fade); 

    } 

  })(); 

}; 

 

function setCookie(name,value,days) { 

    var expires = ""; 

    if (days) { 

        var date = new Date(); 

        date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 

        expires = "; expires=" + date.toUTCString(); 

    } 

    document.cookie = name + "=" + (value || "")  + expires + "; path=/"; 

} 

function getCookie(name) { 

    var nameEQ = name + "="; 

    var ca = document.cookie.split(';'); 
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    for(var i=0;i < ca.length;i++) { 

        var c = ca[i]; 

        while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length); 

        if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length); 

    } 

    return null; 

} 

function eraseCookie(name) {    

    document.cookie = name+'=; Max-Age=-99999999;';   

} 

 

function cookieConsent() { 

  if (!getCookie('purecookieDismiss')) { 

    document.body.innerHTML += '<div class="cookieConsentContainer" 

id="cookieConsentContainer"><div class="cookieDesc"><p>' + purecookieDesc + ' ' + 

purecookieLink + '</p></div><div class="cookieButton"><a onClick="purecookieDismiss();">' + 

purecookieButton + '</a></div></div>'; 

    pureFadeIn("cookieConsentContainer"); 

  } 

} 

 

function purecookieDismiss() { 

  setCookie('purecookieDismiss','1',7); 

  pureFadeOut("cookieConsentContainer"); 

} 

 

window.onload = function() { cookieConsent();}; 

lazyload(); 

 



Annex D: Captures del disseny presentat 

• Disseny desenvolupat per la versió escriptori 

 

 
 

 

 
Figura 105: 1a part de la versió escriptori del desenvolupament del disseny 
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Figura 106: 2a part de la versió escriptori del desenvolupament del disseny 
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Figura 107: 3a part de la versió escriptori del desenvolupament del disseny 
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• Disseny desenvolupat per la versió tauleta i dispositius mòbils:  

 

 

 

 
Figura 108: 1a part de la versió tauleta i mòbil del desenvolupament del disseny 
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Figura 109: 2a part de la versió tauleta i mòbil del desenvolupament del disseny 
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Figura 110: 3a part de la versió tauleta i mòbil del desenvolupament del disseny 
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Figura 111: 4a part de la versió tauleta i mòbil del desenvolupament del disseny 
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Figura 112: 5a part de la versió tauleta i mòbil del desenvolupament del disseny 
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Figura 113: 6a part de la versió tauleta i mòbil del desenvolupament del disseny 
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Figura 114: 7a part de la versió tauleta i mòbil del desenvolupament del disseny 



 


