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  Resum del Treball: 

El cinema i les sèries de televisió, i en conseqüència el debat al seu voltant, és un sector cada 

cop més present en les nostres vides. I a la xarxa, multitud d’empreses han sabut aprofitar-ho. 

Amb un panorama dividit entre les bases de dades online i els blogs més tradicionals, es va 

detectar la manca d’un espai on els usuaris poguessin criticar pel·lícules i interactuar entre ells 

mitjançant la llengua catalana. La funció de l’aplicació, de nom Criticat, és la d’ocupar aquest 

espai. Una aplicació web que ha de permetre als usuaris redactar crítiques de cinema o sèries 

de televisió, compartir-les, i establir una comunitat catalanoparlant al voltant d’aquest món.  

Partint dels conceptes d’una versió inicial inacabada i amb unes tecnologies que permetien poc 

marge de millora, s’ha redissenyat i implementat l’aplicació amb els frameworks més moderns i 

amb les facilitats que aquests proporcionen, com serien la reducció del temps de 

desenvolupament o l’elaboració d’un producte preparat per a diversos dispositius. 

Malgrat alguns reajustaments en la planificació deguts principalment a la impossibilitat d’una 

plena dedicació al projecte, els objectius inicials s’han satisfet. S’ha obtingut el producte 

complet, pendent només de la correcció de possibles errors i de la seva posada en marxa.  

Si a l’èxit del desenvolupament del projecte se li suma o no també el de l’aplicació, és un fet que 

dependrà de l’acceptació que aquesta tingui i de la capacitat que es demostri per captar usuaris 

a través de les xarxes socials, un factor determinant. 

  Abstract: 

Cinema and TV series, and the discussions around them, are a growing sector ever more 

present in our lives, and on the web, a multitude of enterprises have known to exploit it. With 

most sites divided into online databases and more traditional blogs, there has been a noticeable 

lack of a place where users could critique movies and interact with each other using the Catalan 

language. The function of this application, named Criticat, is to fill in that void. Criticat is a web 

application that allows its users to write cinema and TV critiques and share them, and around 

this, build a Catalan-speaking community. 

Starting from the concepts of an initial unfinished prototype build with technologies that don’t give 

much margin for improvement, the application has been redesigned and re-implemented with 
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modern frameworks and making use of the features they offer, including a reduction on the 

development time, and the readiness for a diverse set of devices. 

Despite some required adjustments to the initial planning and the impossibility of a full dedication 

to the project, all the initial goals have been satisfied. The final product can be called complete, 

only requiring some small bugfixes and the public deployment. 

Although the development success provides a solid foundation, the true success will be 

determined by the interest of the public and the ability for the platform to catch new users’ 

attention through social networks. 
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Resum 
 

El cinema i les sèries de televisió, i en conseqüència el debat al seu voltant, és un sector cada cop més 

present en les nostres vides. I a la xarxa, multitud d’empreses han sabut aprofitar-ho. Amb un 

panorama dividit entre les bases de dades online i els blogs més tradicionals, es va detectar la manca 

d’un espai on els usuaris poguessin criticar pel·lícules i interactuar entre ells mitjançant la llengua 

catalana. La funció de l’aplicació, de nom Criticat, és la d’ocupar aquest espai. Una aplicació web que 

ha de permetre als usuaris redactar crítiques de cinema o sèries de televisió, compartir-les, i establir 

una comunitat catalanoparlant al voltant d’aquest món.  

Partint dels conceptes d’una versió inicial inacabada i amb unes tecnologies que permetien poc marge 

de millora, s’ha redissenyat i implementat l’aplicació amb els frameworks més moderns i amb les 

facilitats que aquests proporcionen, com serien la reducció del temps de desenvolupament o 

l’elaboració d’un producte preparat per a diversos dispositius. 

Malgrat alguns reajustaments en la planificació deguts principalment a la impossibilitat d’una plena 

dedicació al projecte, els objectius inicials s’han satisfet. S’ha obtingut el producte complet, pendent 

només de la correcció de possibles errors i de la seva posada en marxa.  

Si a l’èxit del desenvolupament del projecte se li suma o no també el de l’aplicació, és un fet que 

dependrà de l’acceptació que aquesta tingui i de la capacitat que es demostri per captar usuaris a 

través de les xarxes socials, un factor determinant. 

 

Abstract 
 

Cinema and TV series, and the discussions around them, are a growing sector ever more present in our 

lives, and on the web, a multitude of enterprises have known to exploit it. With most sites divided into 

online databases and more traditional blogs, there has been a noticeable lack of a place where users 

could critique movies and interact with each other using the Catalan language. The function of this 

application, named Criticat, is to fill in that void. Criticat is a web application that allows its users to write 

cinema and TV critiques and share them, and around this, build a Catalan-speaking community. 

Starting from the concepts of an initial unfinished prototype build with technologies that don’t give much 

margin for improvement, the application has been redesigned and re-implemented with modern 

frameworks and making use of the features they offer, including a reduction on the development time, 

and the readiness for a diverse set of devices. 

Despite some required adjustments to the initial planning and the impossibility of a full dedication to the 

project, all the initial goals have been satisfied. The final product can be called complete, only requiring 

some small bugfixes and the public deployment. 

Although the development success provides a solid foundation, the true success will be determined by 

the interest of the public and the ability for the platform to catch new users’ attention through social 

networks. 
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Capítol 1: Introducció 

1.Introducció 

L’ús de la llengua catalana a internet és encara molt limitat en alguns sectors, i un d’aquests és el del 

cinema i les sèries. Tret d’alguns blogs, hi ha poques pàgines o aplicacions especialitzades i totes les 

interaccions s’acaben reduint a les xarxes socials més generalistes. Això fa que una aplicació que 

permeti la interacció entre catalanoparlants entusiastes d’aquest món tingui la capacitat d’ocupar un 

espai, per ara, buit. 

La motivació personal de dur a terme aquest treball em sorgeix, d’un banda, de l’afició personal al 

cinema i, en especial, a les sèries de televisió. També m’ofereix, com a desenvolupador web 

professional, la possibilitat d’adquirir coneixements i experiència amb noves tecnologies.  
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2. Descripció/Definició 

El Treball Final de Màster Professionalitzador en qüestió consisteix en el redisseny, implementació, i 

conceptualització parcial d'una aplicació web –actualment inactiva i inacabada– que permet als usuaris 

redactar crítiques de cinema i sèries en català.  

El projecte inicial, de nom Criticat, va ser iniciat el 2014, tot i que en la actualitat segueix sense estar 

acabat ni publicat. El concepte inicial partia de la idea d'un blog de cinema, però aquesta idea va 

acabar derivant en una aplicació web que havia de permetre als usuaris la redacció de critiques de 

pel·lícules o series de televisió. Criticat va ser ideat i conceptualitzat per un conjunt de persones, 

mentre que el disseny i la implementació van ser exclusivament responsabilitat de l'autor del Treball. 

També es va crear un compte de Twitter[1] que, en l'actualitat, manté una activitat regular i disposa 

d'una comunitat de seguidors fidelitzada i amb freqüents interaccions. 

 

Captura 1. Llistat de pel·lícules de l'aplicació original 

 

 

Captura 2. Fitxa d'una pel·lícula en l'aplicació original 
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Del concepte inicial se'n manté l'essència intacta, la principal funcionalitat de l'aplicació continua essent 

la de permetre als usuaris escriure crítiques de pel·lícules o sèries. La part nova, ja que encara no 

s'havia planificat, haurà de consistir en la creació d'una portada que, a més d'enllaçar als continguts 

interns, serveixi de nexe de la comunitat cinèfila catalana mitjançant, per exemple, enllaços a articles o 

continguts de diverses procedències.  

L'aplicació inicialment es va dur a terme mitjançant Joomla[7]. CMS pel qual es van desenvolupar 

components que permetien la redacció de crítiques i la cerca de pel·lícules o sèries. Així doncs, el 

backend de l'aplicació estava implementat amb PHP. Per facilitar la part de Javascript es va emprar la 

llibreria jQuery[6].  

La nova aplicació, per contra, parteix d'un plantejament radicalment diferent. Pel backend es 

desenvoluparà una API mitjançant el framework PHP Laravel[8] que, juntament amb la API de The 

Movie Database[11], oferirà al frontend tot el necessari. 

El frontend, per la seva banda, serà responsable de gairebé la totalitat de la lògica de l'aplicació. 

Quasar[10], un framework multiplataforma que utilitza Vue.js[14], serà l'utilitzat per desenvolupar la SPA 

(single-page application). Un dels avantatges que ofereix aquest framework, a més d’un ampli ventall 

de components, és la possibilitat d’una futura adaptació a aplicació per a mòbils amb un esforç mínim. 

Pel que fa al disseny s'optarà per una línia continuista, mantenint el logotip i el color principal, així com 

una disposició dels elements similar en les vistes de pel·lícula o de llistat de l’aplicació original 
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3. Objectius generals 

3.1 Objectius principals 

Objectius de l'aplicació/producte/servei: 

• Redissenyar i implementar una aplicació web de crítiques de cinema i sèries que permeti als 

usuaris dur a terme les següents activitats. 

o Cercar pel·lícules o sèries de televisió. 

o Visualitzar llistats de pel·lícules segons diversos criteris. 

o Visualitzar informació de la pel·lícula o sèrie.  

o Visualitzar les crítiques d’altres usuaris. 

o Registrar-se i autentificar-se. 

o Redactar una crítica de la pel·lícula o sèrie. 

o Valorar les crítiques dels altres usuaris. 

o Compartir les crítiques a través les xarxes socials 

• Conceptualitzar, dissenyar i implementar una portada per a l’aplicació que, a més d’enllaçar a 

les crítiques, serveixi de nexe entre la comunitat cinèfila en català. 

• Mantenir l’essència de la pàgina original adaptant-la a les tecnologies més modernes, amb un 

disseny totalment responsiu.  

 

Objectius personals de l'autor del TF: 

• Adquirir experiència en el desenvolupament, de principi a fi, d’una Single Page Application. 

• Adquirir experiència en l’ús d’una llibreria Javascript amb projecció de futur, com és el cas de 

VueJS. 

• Adquirir experiència en el desenvolupament d’una API que satisfaci els requeriments de 

l’aplicació. 

• Aplicar els coneixements adquirits al llarg del Màster Universitari en Aplicacions Multimèdia en 

un projecte personal.  
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4. Metodologia i procés de treball 

L’acabament i millora de l’aplicació inicial va ser una estratègia inicialment contemplada com a 

possibilitat, però l’estudi de les opcions que oferien les noves tecnologies i l’experiència en aquestes 

adquirida en el món laboral van ser factors determinants en la decisió de dissenyar i implementar el 

producte des de zero. 

Pel que fa a la metodologia del desenvolupament, es va basar en seguir de manera acurada una 

planificació definida després de tenir adquirits uns coneixents bàsics sobre les tecnologies amb les 

quals es va escollir desenvolupar el producte. 

Es va calcular una càrrega de treball diària aproximada de tres hores per tal de poder-ho compaginar 

amb les obligacions laborals i familiars. En cas d’imprevistos o endarreriments, el criteri a seguir va ser 

el d’adaptar la planificació sempre intentant no haver de variar els objectius principals del projecte, però 

sí adequant-los a la situació. 
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5. Planificació 

La taula de fites ha estat la següent: 

 

  Data 

F
it
a

 
PAC 1: Proposta 13/03/2017 

PAC 2: Mandat del projecte i planificació 02/04/2017 

PAC 3: Entrega 1 24/04/2017 

PAC 4: Entrega 2 22/05/2017 

Taula 1. Taula de fites 

 

La planificació final es pot apreciar en el següent diagrama: 

 

Taula 2. Planificació 
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6. Pressupost 

El treball aproximat en la realització del projecte ha estat de 200 hores. Establint un cost de 15€ per 

cada hora de feina, arribem a un cost de 3.000€. 
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Capítol 2: Anàlisi 

1. Estat de l'art 

En l’actualitat, el món de les crítiques de cinema i sèries a la xarxa es pot centrar en dues principals 

categories:  

- Blogs i revistes, en que els editors són els únics responsables de la redacció de les crítiques 

i la participació dels usuaris queda limitada a la secció de comentaris o a les xarxes socials. 

Exemples en català: 

o Els Bastards[3]. Un blog de cinema i sèries en català amb bon ritme d’actualització 

(gairebé una entrada diària) marcat pels tocs d’humor dels seus editors. Malgrat 

disposar d’una secció de comentaris, la participació dels lectors és més habitual en les 

xarxes socials. 

o El cinèfil[2]: Blog que també gaudeix d’un alt ritme d’actualització i que a més destaca 

per un millor disseny, així com una secció d’entrevistes. També disposa de 

comentaris, però la participació novament es centra en les xarxes socials . 

o Pantalla.cat[9]: Amb un bon disseny, el blog té com a més gran defecte la poca 

freqüència d’actualització. Per contra, a les xarxes socials sí que s’hi poden trobar 

noves entrades més freqüentment. 

o Timeout[12]: La secció de cinema de la revista Timeout disposa, per a cada pel·lícula 

de la qual se’n fa una crítica, d’una pestanya on els usuaris poden escriure’n la seva 

opinió. No és el més habitual, però es poden trobar aportacions d’usuaris en diverses 

pel·lícules. També ofereix la possibilitat de consultar a quines sales i amb quins horaris 

es projecta. 

- Bases de dades online que contenen tota mena d’informació de les pel·lícules o sèries, i 

permeten als usuaris la redacció de crítiques. A més, la majoria comparteixen diverses 

funcionalitats, com ara la possibilitat de marcar les pel·lícules o sèries com a vistes, com a 

pendents, creació de llistes... En els exemples següents, es remarcaran les diferències entre 

elles pel que fa a l’àmbit lingüístic: 

o IMDb[5]: La base de dades de cinema més coneguda, és propietat d’Amazon. La gran 

majoria de les crítiques dels usuaris són en anglès, i no hi ha la opció de filtrar-les per 

idioma. 

o Filmaffinity[4]: La pàgina, de creació espanyola, només permet escriure crítiques en 

l’idioma corresponent a la versió de la pàgina que s’estigui executant. Aquest fet 

impedeix la redacció de crítiques en català i les limita exclusivament a l’anglès i el 

castellà. 

o Tviso[13]: Al portal hereu series.ly, malgrat no mostrar cap normativa lingüística, només 

s’hi troben crítiques en castellà. 
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Així com es disposa d’un ventall prou ampli de blogs o revistes de cinema i sèries en català, queda 

palès el fet que els usuaris tenen poques possibilitats d’expressar les seves opinions en forma de 

crítiques en català. 
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Capítol 3: Disseny 

1. Arquitectura general de l'aplicació 

L’aplicació consisteix en una Single-Page Application composta per un frontend i un backend 

independents. 

1.1 Frontend 

El frontend, desenvolupat amb Quasar framework, fa ús de les següents APIs: 

- L’API propia del backend de l’aplicació per dur a terme les següents funcions: 

o Registre i login de l’usuari 

o Obtenció dels llistats de pel·lícules 

o Obtenció de les critiques de les pel·lícules 

o Enviament de crítiques 

- L’API de TheMovieDataBase per dur a terme les següents funcions: 

o Cerca de pel·lícules 

o Obtenció d’informació de les pel·lícules 

- L’API de Blogger 

o Obtenció del llistat d’entrades 

o Obtenció d’una entrada 

Per tal d’evitar una allau constant de peticions al backend, tan bon punt es carrega la pàgina (i després 

de realitzar-se algunes accions) s’obté un índex amb totes les pel·lícules de les quals hi ha crítiques 

redactades per tal de poder-ne mostrar el nombre de crítiques en qualsevol moment. Tot i que podria 

considerar-se una mala pràctica, després de calcular-se la mida màxima que podria suposar aquesta 

petició en un futur racional, s’ha decidit que és molt més òptim que fer una crida per obtenir informació 

d’un conjunt de pel·lícules, per exemple, cada vegada que es fa una cerca de pel·lícules a la base de 

dades de TheMovieDB. 

1.2 Backend 

El backend s’ha desenvolupat mitjançant un dels frameworks de PHP més populars, Laravel. Utilitza 

una autenticació mitjançant tokens (state-less) i una base de dades MySQL. 

Les peticions a les quals respon aquest backend són les següents: 

- GET user: Retorna les dades de l’usuari. 

- POST social-link: Vincula les dades d’una xarxa social a l’usuari. 

- POST social-unlink: Desvincula les dades d’una xarxa social a l’usuari. 

- POST update-user-data: Actualitza les dades de l’usuari. 

- GET refresh-token: Refresca el token quan aquest ha caducat. 

- POST authenticate: Inicia sessió. 

- POST register: Registra l’usuari. 
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- POST social-auth: Inicia sessió o registra usuari a través de les xarxes socials. Conté una 

lògica complexa que permet establir decisions en funció de factors com si el correu electrònic 

de la xarxa social ja està registrat, etc. 

- GET index: Retorna un índex amb totes les pel·lícules de les quals hi ha crítiques, amb dades 

com el nombre de crítiques existents per cada una. 

- GET movies: Retorna un llistat de pel·lícules en funció de diversos paràmetres. 

- GET reviews: Retorna un llistat de crítiques en funció de diversos paràmetres. 

- POST reviews: Des una crítica d’una pel·lícula. 

- POST votes: Registra un vot d’una crítica. 
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2. Arquitectura de la informació 

Pel que fa a la base de dades MySQL, les taules més importants són les següents: 

- Movies: Cada una de les pel·lícules o sèrie que tenen crítiques 

- Reviews: Cada una de les crítiques 

- Votes: Cada un dels vots rebuts per cada crítica 

El diagrama de la base de dades és el següent: 

 
Captura 3. Diagrama entitat relació de la base de dades 
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3. Disseny gràfic i interfícies 

Pel que fa als estils i a la UX, s’ha aprofitat el gran treball dut a terme en el framework Quasar. Tant 

l’estructura general com la majoria de components de l’aplicació han requerit poques modificacions. 

3.1 Estils 

El framework està preparat per definir-li els color principal, i treballar a partir d’ell. Les paletes i els estils 

de text també venien predefinits. 

3.2 Usabilitat/UX 

L’estructura de l’aplicació es basa en quatre seccions: 

- Inici: Conté la introducció a la pàgina, els articles del blog (els quals es poden obrir 

individualment), el timeline de Twitter. 

 

Captura 4. Pàgina d'inici 

 

- Pel·lícules/Sèries: Conté un coverslide per cada una de les pel·lícules/sèries. Permet 

seleccionar una llista per tal d’obrir-la amb una altra interfície que permet paginació i, per tant, 

veure més resultats. 
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Captura 5. Llistats de pel·lícules 

 

 

Captura 6. Llistat de pel·lícules 

 

- Perfil d’usuari: Permet modificar les dades de l’usuari 

 

Captura 7. Perfil d'usuari 

 

A més de les diferents pàgines esmentades, també es disposa de diversos elements permanents i 

visibles en funció del dispositiu. Aquests són: 

- Barra lateral esquerra 

o Conté l’arbre de navegació 
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o Conté un enllaç al perfil de l’usuari o a un diàleg de login/registre en funció de si l’usuari 

ha iniciat sessió o no. 

- Barra lateral dreta 

o En dispositius amb pantalles grans, conté el formulari de cerca i els resultats d’aquesta 

o Conté un llistat amb les darreres crítiques. 

 

Pel que fa a la interfície gràfica sí que s’ha realitzat un extens treball per obtenir uns resultats ideals per 

a qualsevol tipus de dispositius, més enllà del que oferia el mateix framework. Un bon exemple seria la 

d’una de les pantalles més importants de l’aplicació, la d’una pel·lícula. 

En la següent captura es poden observar tots els continguts: 

 

Captura 8. Fitxa de pel·lícula completa 

 

Però després de reduir la resolució de la pantalla, veiem com el primer element en desaparèixer és el 

menys important, les pel·lícules recomanades: 
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Captura 9. Fitxa de pel·lícula sense recomanades 

 

En reduir encara més la resolució del dispositiu, el proper que es perd són els menús laterals, que 

queden accessibles mitjançant els botons superiors o a través d’un lliscament tàctil en els laterals: 

 

Captura 10. Fitxa de pel·lícula en una tauleta 
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Per tal de donar importancia al cercador, aquest es mantés empre visible, en aquest cas en la barra de 

navegació. 

 

Captura 11. Cerca de pel·lícules en una tauleta 

  

 

En dispositius mòbils, en que el consum de dades és més important, es decideix prescindir de les 

imatges de portada de cada pel·lícula, que suposen un gran percentatge de les dades utilitzades per 

l’aplicació. 
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Captura 12. Fitxa de pel·lícula en un smartphone 
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4. Llenguatges de programació i APIs utilitzades 

Tal i com s’ha comentat en el capítol de l’anàlisi, les APIs utilitzades a més de la pròpia han estat la de 

TMDb i de Blogger. 

Pel que fa als llenguatges de programació utilitzats, per la part de frontend s’ha utilitzat el framework 

Quasar, que es basa en la llibreria de Javascript VueJS. El backend, per la seva banda, utilitza el 

framework de PHP Laravel. 

Per dur a terme el desenvolupament s’ha utilitzat el software de IntelliJ IDEA, que ofereix llicències 

gratuïtes per estudiants. 
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Capítol 5: Demostració 

1. Instruccions d'ús 

La instal·lació de l’aplicació en un entorn local de desenvolupament, a més de ser molt complexa, 

requereix l’ús de claus privades de diferents serveis. De manera que la forma de poder mostrar 

l’aplicació és a través d’un servidor on s'ha allotjat: 

1. Accedir a http://pac5.miquelrs.com 

2. Introduir les credencials pac5uoc/pac5uoc (usuari/contrasenya) 

Dins la web, entrar mitjançant l’usuari miquelromsan@gmail.com/password o, si així es desitja, 

registrar-ne un de nou.  

  

http://pac5.miquelrs.com/
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Capítol 6: Conclusions i línies de futur 

1. Conclusions 

Les conclusions han estat satisfactòries en tots els sentits, ja que els objectius definits a l’inici del 

projecte s’han pogut satisfer i el producte resultant ha complert i fins i tot superat les expectatives de 

qualitat previstes inicialment. 

Pel que fa a la planificació i la metodologia, ha resultat adequada ja que ha permès aplicar 

reajustaments en els diversos entrebancs que s’han trobat durant el desenvolupament. I aquests 

reajustaments, que és el més important, no han afectat a la resolució dels objectius. 

També els objectius personals de l’autor s’han complert, proporcionant uns amplis coneixements 

parcialment aplicables a l’activitat laboral desenvolupada en el moment del lliurament del projecte. 
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2. Línies de futur 

Les principals millores a aplicar, a part de la correcció d’errors de funcionament de l’aplicació actual, 

hauran de centrar-se ja en la posada en marxa de l’aplicació. Això vol dir posar èmfasi en els següents 

aspectes: 

- Assegurar els compliments en les normatives legals. 

- Realitzar una auditoria de seguretat de l’aplicació. 

- Definir i implementar un pla de posicionament web. 

- Afegir les eines necessàries per tal de poder realitzar un bon anàlisi (Google Analytics). 

Un cop posada en marxa, en cas de tenir una bona acceptació, també es podrà publicar una versió en 

forma de app mòbil, la qual ja està preparada per ser creada gràcies a la inclusió de Cordova en el 

framework Quasar. 
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Annexos 

Annex A: Lliurables del projecte 

S’adjunten un arxiu amb les següents carpetes: 

- criticat.zip 

o criticat-client: Conté el frontend de l’aplicació 

o criticat-server: Conté el backend de l’aplicació  

 


