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Qué es Social CMR ?

Social CMR és una eina per a poder millorar la 
transparència dels ajuntaments interessats enfront dels 
seus veïnats. D'aquesta manera, els veïnats de la 
localitat, estaran informats en tot moment de què passa 
a la localitat.

Amb això, els ajuntaments compten amb una eina per 
a guanyar-se la confiança dels seus veïnats i que 
alhora aquests tinguin una sensació que tenen un 
ajuntament més transparent.



Qué ofereix ?

Social CMR proveeix d'un sistema de comunicació àgil i transparent entre els distints elements 
que formen una localitat. Els administradors i moderadors de l’ajuntament, poden crear noves 
publicacions, les quals podran ser seguides i comentades pels veïnats de la localitat.

Un altre punt important consistirà amb la implementació d'un xat en temps real, on per 
exemple; els veïnats podran comunicar-se entre ells i podran consultar dubtes a l'ajuntament, 
sense necessitat d'haver d'apropar-si.



Login / Registre

Login

Identificació d’usuari amb només 
l’adreça de correu electrònic i 
contrasenya


Registre

Formulari per a portar a terme el 
registre d’un nou usuari. Tots els 
participants a Social CMR han 
d’estar registrats




Plana Home

A la part superior s’hi troba un espai dedicat a un 
slider publicitari (Per a la realització d’aquest treball 
s’ ha posat un div estàtic), el qual es desenvoluparà 
en una versió futura

A la part esquerra es mostra un llistat de les 
darreres 5 històries d'usuari dels usuaris seguits.
Aquest llistat es troba filtrat de tal manera que les 
primeres històries que hi apareixen són les més 
recents.

A la part dreta es mostra un bloc que conté un 
llistat dels darrers missatges rebuts.



Plana Timeline

Al Timeline s’hi mostren les publicacions 
dels usuaris als quals segueix l’usuari 
connectat i també les seves pròpies. 
L’usuari disposa d’un botó per a poder 
eliminar les seves publicacions mitjançant 
una finestra modal.

També s’hi troba un botó que ens mostra / 
oculta un editor de text per a generar una 
nova publicació



Plana d’usuaris

A la plana d’usuaris es llisten tots els usuaris 
registrats en el sistema mitjançant un scroll 
infinit on a mesura que s’arriba al fons de la 
plana es van carregant nous usuaris. 

A la fitxa de cada usuari hi podem trobar un 
botó que ens permet seguir / deixar de seguir 
a l’usuari en qüestió.



Plana de Missatges

A la plana de Missatges l’usuari 
pot enviar missatges a tots els 
seus seguidors (user.followed).

De la mateixa manera,  l’usuari 
pot veure de manera separada 
tots els missatges enviats així 
com els rebuts. 



Xat

Social CMR disposa d'un Xat 
anònim a temps real. El Xat 
permetrà a l'usuari connectat 
amagar-se darrera un 'nick' 
fictici, per tal de poder debatre 
en el Xat de forma anònima.



 

Perfil d’usuari

Quan es prem damunt del nom 
d'un usuari, ja sigui al Timeline, al 
llistat d'usuaris o bé a la plana de 
missatges, l'usuari és redirigit al 
perfil de l'usuari seleccionat. 

El perfil de l'usuari ensenya les 
estadístiques de l'usuari (nombre 
de publicacions, usuaris seguits i 
seguidors), així com el llistat de 
totes les seves publicacions. 

Si el perfil d'usuari visitat és el del 
propi usuari connectat, aquest 
podrà eliminar les publicacions 
que desitgi.



Actualització de les dades d’usuari

La plana d'edició de les dades 
d'usuari es troba a la part superior 
dreta de la plana. 

Un cop pitjat damunt el nom 
d'usuari, hi ha un submenú 'les 
meves dades', el qual ens du a la 
plana d'actualització. 

El formulari ens permet editar 
qualsevol de les dades de l'usuari, 
així com la seva imatge de perfil. 


