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El fenomen 

Al llarg dels darrers anys, l'arribada 
massiva d'immigració a Catalunya ha 
transformat la realitat social i cultural 
de les comarques d'acollida.  

 

En molts casos els nouvinguts han 
aportat nous costums, noves maneres 
de vestir i d'organitzar-se, però un dels 
efectes més visibles del seu impacte ha 
estat la redefinició del mapa religiós 
dels territoris. 
 



 

  

El fenomen 

Tot i ser un territori amb tradició 
catòlica i tenir un present 
majoritàriament laic, al llarg dels darrers 
anys el mapa religiós de Catalunya s'ha 
anat transformant donant visibilitat a 
noves minories religioses.   

 

Moltes d'aquestes minories deuen el 
seu espectacular creixement a la 
incorporació de membres procedents 
d'altres indrets i arribats en les darreres 
onades migratòries.  



 

  

El fenomen 

De manera majoritària, als últims anys el nombre de centres de culte de les diferents 
confessions religioses ha augmentat significativament.   

 



 

 

 

Elaborar un interactiu que permeti: 

 

 Visualitzar el fenomen de la proliferació de centres de culte 
 

 Descobrir quines nacionalitats influeixen més en la religiositat  
del territori d’acollida 
 

 Veure com ha estat la tendència en la darrera dècada 
 

 Descobrir les minories religioses de Catalunya 
 

  

L'objectiu 



 

 

 

I que al mateix temps serveixi per: 

 

 Posar en pràctica els coneixements adquirits al llarg del grau 
 

 Aprofundir en el coneixement de les tecnologies de visualització d'informació 
 

 Elaborar una solució funcional que treballi amb dades reals 
 

 Conèixer nous llenguatges de programació i noves metodologies 
 
 
 

  

L'objectiu 



 

  

La tecnologia 

Donada la gran quantitat de dades 
necessàries per a descriure el 
fenomen, s'ha emprat una base de 
dades MySQL per tal de recopilar i 
vincular tota la informació.  

Aquesta base de dades ha estat 
dissenyada seguint el Model 
Entitat-Relació que es mostra tot 
seguit i que vincula les diferents 
variables que descriuen el 
fenomen tractat. 

 
 



 

 

 

La tecnologia 

Bàsicament aquesta base de dades s'ha omplert amb informació procedent de l'Institut 
d'Estadística de Catalunya (IDESCAT) i de la Generalitat de Catalunya.  Concretament s'ha recopilat 
el cens de població a nivell comarcal i en funció de la nacionalitat en el primer cas, i el nombre de 
centres de culte per comarca segons tipologia, en el segon cas.  
 

A més s'ha completat amb informació procedent d'altres fonts per tal de tenir una distribució més 
acurada del percentatge de practicants de cada religió en el país d'origen. 

 



 

  

La tecnologia 

L'interactiu es comunica permanentment amb aquesta base de dades. Quan l'usuari interactua 
amb algun dels gràfics (mitjançant un filtre, seleccionant una opció...), l'aplicació fa una petició a la 
base de dades i aquesta retorna la informació pertinent.  
 

L'avantatge d'aquesta implementació és que no hi ha cap mena de limitació pel que fa a quantitat 
de dades possibles: actualment hi ha més de 40.000 registres i en el futur es pot escalar. 

 

 



 

 
Tecnologies emprades: 
 

 Web: HTML, CSS i JavaScript (JQuery)  
 

 Comunicació amb la base de dades: AJAX, PHP i SQL 
 

 Programació de gràfics: JavaScript (D3) 

  

La tecnologia 



 

  

El desenvolupament 

La idea d'aquest interactiu va sorgir a partir de dues 
notícies publicades a Internet que parlaven del 
significatiu augment dels centres de culte a les 
comarques gironines i a terres de l'Ebre.   
 

L'aparició del fenomen en territoris tan distants va 
portar a preguntar-me si es tractava d'una tendència 
a tota Catalunya o eren casos aïllats.  
 

Per tal d'analitzar el comportament del fenomen a 
totes les comarques es va dissenyar un model amb 
totes les variables que el composaven i es va cercar 
informació al respecte procedent de diverses fonts 
oficials. Aquesta informació va ser introduïda a la 
base de dades. 



 

  

El desenvolupament 

Tot seguit es van dissenyar uns primers wireframes per tal d'enfocar l'interactiu i, després de 
realitzar testos d'usabilitat, se'n va revisar l'estructura i es van dissenyar els visuals finals.    

 

 
 



 

  
Un cop validats els dissenys es va procedir a la implementació de l'aplicació mitjançant les diverses 
tecnologies esmentades anteriorment.  I per últim es va connectar l'aplicació amb la base de 
dades per tal que es mostrés tota la informació recopilada d'una manera coherent i filtrada. 
 

El desenvolupament 



 

  

L'interactiu 



 

  

L'interactiu 



 

  

L'interactiu 



 

  

L'interactiu 



 

  

L'interactiu 



 

 
 

 La transversalitat de disciplines de què es compon aquest projecte  ha fet que al 
llarg d'aquests quatre mesos hagi pogut endinsar-me en moltes facetes de la 
multimèdia, posant en pràctica molts coneixements adquirits al llarg del grau i 
aprenent noves metodologies. 
 

 Al mateix temps he tingut l'oportunitat d'aprofundir en el nivell de coneixement de 
JavaScript i de les llibreries associades (D3, JQuery...).  
 

 Per últim he pogut endinsar-me en la disciplina de la visualització d'informació des 
d'un vessant molt més pràctic, cosa que m'ha donat una perspectiva molt real del 
que hi ha darrere d'un gràfic interactiu. 
 

 

Conclusions 


