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Aquest document és la presentació del projecte de creació del lloc web del Festival 

Barcelona Visual Sound 9a edició, Treball Final de Carrera de l'alumne Francisco Javier 

Gómez Corio del Grau Mulimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya 2011-2012.

Motivació. Per què s'ha escollit aquest projecte?

El projecte del lloc web del Festival Barcelona Visual Sound consisteix en la 

implementació i personalització d'un lloc web dinàmic amb l'objectiu de promocionar les 

activitats del Festival Barcelona Visual Sound en la seva 9a edició i de gestionar la 

inscripció a la secció competició.

Del 7 al 17 de febrer de 2012 se celebrarà la 9a edició del Festival Barcelona 

VisualSound, festival audiovisual de creació jove, que esdevé un espai d’exhibició i una 

plataforma de promoció per al jovent artista i creador en l’àmbit audiovisual.

El Festival Barcelona Visual Sound aposta per les persones joves, per la seva presència a 

diferents indrets de la ciutat de Barcelona, per la diversitat de formats i disciplines 

audiovisuals i per donar cabuda a públics i persones creatives amb sensibilitats diferents. 

11 categories composen la Secció Competició d'aquesta edició del festival: animació, 

banda sonora original (BSO), disseny de web, documental de contingut social, documental 

de muntanya-aventura-natura, ficció, tràilers falsos, videoclip, videocreació, vídeo 

publicitari i 2 minuts en 1 dia. 

A banda dels objectius del mateix projecte, l'elaboració d'aquest treball respon a les 

meves inquietuds personals i professionals:

• Crec fermament que el Festival Barcelona Visual Sound és una oportunitat 

meravellosa per als joves nous creadors i hi vull donar suport.

• M'agrada que el meu Treball Final de Grau sigui un projecte útil per a la societat i 

que es faci servir.
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• Estic molt involucrat en el projecte Joomla! des de el seu naixement (fa 6 anys). 

Sóc president de l'associació Joomla!Spanish i membre de la junta directiva de 

l'organització internacional sense ànim de lucre OpenSourceMatters (Ambdues 

donen suport al projecte Joomla!). Participo com a voluntari moderant els fòrums, 

traduint el programari i dinamitzant la comunitat. Per a mi resulta molt gratificant 

poder donar una resposta a un problema real amb aquesta excel·lent eina de 

programari lliure.

Característiques tècniques. Quina tecnologia i quines eines s'han utilitzat per dur a

terme el projecte?, per què aquestes i no unes altres?, quins avantatges i 

inconvenients s'han trobat usant aquestes eines?, …

El Sistema de Gestió de Continguts Joomla! ha estat la tecnologia base escollida per al 

desenvolupament del projecte.

Per a la tria d'un CMS vàlid per al projecte, es van avaluar les tres sistemes de gestió de 

continguts PHP més coneguts: Drupal, Joomla! i Wordpress.

Joomla! jugava un paper destacat en front de l'elecció, ja que havia estat el CMS utilitzat 

en les edicions 2010 i 2009 del web del festival. Tot i així va semblar un bon moment per 

valorar altres opcions.

En front del pre-requisit de que l'aplicació havia de ser fàcil d'administrar es va desestimar 

Drupal, ja que té una corba d'aprenentatge superior als seus competidors.

Tot i que Worpress era l'opció més usable es va desestimar en front de Joomla! degut a 

les necessitats de programació de l'aplicació de gestió d'inscripcions del Festival 

Barcelona Visual Sound. Wordpress ofereix la possibilitat de programar esdeveniments i 

disposa d'una completa API, però Joomla! està molt més pensat perquè els programadors 

puguin afegir noves i completes funcionalitats al CMS.  
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Les eines de treball que s'han fet servir són un ordinador que porta el sistema operatiu 

MacOS X, i virtualitzats amb Virtualbox, un Windows XP i un GNU/Linux de la distribució 

Ubuntu 10.10. Els tres sistemes disposen de la majoria de navegadors del mercat, amb 

els quals s'ha testejat el bon funcionament de l'aplicació.

Donada la bona interoperatibilitat dels seus documents, s'ha fet servir la suite ofimàtica 

OpenOffice per crear els documents escrits.

El programari específic per a la creació del programari ha consistit principalment en 

l'entorn integrat de desenvolupament de codi obert Eclipse en la seva versió Helios. 

També s'han utilitzat eines de suport al desenvolupament web com l'extensió Firebug pel 

navegador Firefox, i Adobe Dreamweaver per a la creació d'arxius CSS.

La base del disseny de la plantilla del web ha estat el template ja_Methys de l'empresa 

Joomlart. Per a la generació d'icones i tractament d'imatges de l'aplicació s'han emprat 

programes de tractament d'imatge, concretament GIMP i Adobe Photoshop.

Desenvolupament del projecte. De quina manera s'ha avançat en el projecte?, fites 

més importants, problemes que s'han trobat, canvis sobre la idea original, canvis en 

la planificació original,…

La planificació de tasques previstes es va definir de la següent forma:

Del 15-7-2011 a l'1-8-2011 es va fer l'anàlisi i l'especificació amb etapes de recollida de 

requisits i l'estudi de les diferents tecnologies.

Del 2-8-2011 al 15-9-2011 es va crear el disseny i es va implementar a la instal·lació de 

Joomla!. Mentrestant l'equip de continguts del festival va anar afegint els primers 
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continguts. Així al setembre es va posar en marxa la versió 1.0 del lloc web.

A partir del 16-9-2011 s'ha realitzat tota la documentació d'aquest Treball Final de Carrera 

i s'ha donat manteniment al lloc web.

L'avantatge principal d'aquest projecte és que ja s'havien realitzat anteriorment els llocs 

web del festival per a les edicions anteriors, així ja hi havia una important experiència 

acumulada en la definició del projecte per part de l'equip organitzador. Contràriament, la 

fase d'anàlisi es va allargar fins el mes d'Agost. Atès que el personal de l'Ajuntament de 

Barcelona gaudia de les seves vacances d'estiu en aquell moment algunes decisions van 

haver d'ajornar-se fins el setembre. Així el pas a producció no es va fer l'1 de setembre 

com s'esperava, sinó el 15. Tot i així, no van haver-hi repercussions col·laterals, donat que 

s'havia previst un lloc web temporal que donava sortida a les necessitats del moment.

4.4.Visió final. Què ha quedat per fer? Què t'hagués agradat afegir? Proposaries ara 

el mateix projecte? Quina part del Grau has usat més per fer el projecte? Què has

après fent-ho?

Estic molt satisfet dels resultats finals del projecte, que s'ha pogut enllestir en els terminis 

establerts. Malgrat tot,  m'hagués agradat poder fer servir la nova versió de Joomla 1.7 en 

comptes de la versió 1.5. Això no va ser possible ja que, durant la fase d'anàlisi, la versió 

1.7 no estava suficientment madura. Emprar l'última versió hagués agilitzat enormement la 

gestió dels continguts multi-idioma en català i espanyol.

Per a la realització del Treball Final de Grau s'han posat en pràctica els coneixements 

adquirits durant els estudis, tals com: 

• planificar i gestionar projectes en l'entorn de les TIC.

• avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte 

els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.
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• conceptualitzar, dissenyar i avaluar les interfícies i els esquemes d'interacció de les 

aplicacions i els dispositius d'accés a la informació digital.

• fer servir de manera adequada els llenguatges de programació i les eines de 

desenvolupament per a l'anàlisi, el disseny i la implementació d'aplicacions.

• organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, 

llenguatges i models estàndard.

• integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d'acord amb 

criteris estètics, tècnics i funcionals.

Durant el desenvolupament del projecte he millorat les meves habilitats com a 

programador d'aplicacions per a Joomla! i, sobre tot, les capacitats de comunicació amb 

un client extern i de planificació d'un projecte web.
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4.5. Imatges que reflecteixin els diferents estats del projecte al llarg del temps.

Wireframe:
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Web temporal:
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Portada final:
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Aplicació d'inscripció de participants al festival:
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