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Abstract 

 

L'Ajuntament Xela promou un nou projecte a la seva ciutat després d'observar 

els greus efectes que està produint la contaminació. Cada dia, el canvi climàtic 

és més destacable i tothom observa els efectes negatius que aquest està 

causant. 

És per aquest motiu, que l'ajuntament de Xela junt amb la col·laboració dels seus 

ciutadans, treballen conjuntament per crear un entorn millor i més confortable per 

tots. L'objectiu principal és que els ciutadans, especialment els joves, adquireixin 

nous hàbits, i per fer-ho, és important incloure en aquest projecte elements que 

siguin quotidians en el seu dia a dia. 

Les noves tecnologies seran el principal mitjà de comunicació d'aquest projecte. 

A través d'una app mòbil, es podrà gestionar zones i horaris de neteja, que seran 

premiats amb descomptes en els diferents comerços de la ciutat. Això, també 

permetrà conèixer les diferents botigues i que el petit comerç evolucioni. Aquest 

aplicatiu serà tant informatiu per aquells que vulguin participar en el projecte, com 

d'autogestió per als col·laboradors. 

 

Paraules clau: Contaminació, Canvi Climàtic, Hàbits Saludables, Joves, Noves 

Tecnologies, Aplicatiu, Comunitat, Ajuda, Nous projectes.  



Abstract 

The Xela Town Council promotes a new project in this city after observing the 

serious effects that pollution is causing. Every day, climate change is more 

remarkable and everyone observes the negative effects that this is causing. 

 It is for this reason that the city council of Xela together with the collaboration of 

its citizens, work together to create a better and more comfortable environment 

for all. The main objective is that citizens, especially young people, acquire new 

habits, and to do so, it is important to include in this project elements that are 

everyday in their day to day life. 

 The new technologies will be the main means of communication of this project. 

Through app, areas and cleaning schedules can be managed, which will be 

awarded with discounts in the different shops in the city. This will also allow you 

to know the different shops, therefore, this will make small stores better known 

than now,too. This application will be so informative for those who want to 

participate in the project, as self-management for the collaborators. 

  

Keywords: Pollution, Climate Change, Healthy Habits, Youth, New 

Technologies, Application, Community, Help, New projects..  
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1. Introducció/Prefaci 

Actualment, vivim en una societat on tots som conscients dels efectes negatius 

que ens està generant la contaminació. Cada vegada, és més notable el canvi 

climàtic que el nostre món està patint i moltes vegades no sabem com actuar i 

que fer per parar aquesta situació. 

Els principals motius d'aquest canvi climàtic són; la contaminació, la brutícia, l'alt 

nivell de residus acumulats, la falta de recursos, i sobretot, la manca d'informació 

respecte al tema i formació per poder avortar la problemàtica. Les persones amb 

edat més avançada, quan eren joves no se'ls hi va inculcar uns bons hàbits de 

reciclatge, d'estalvi d'energia o bé situació ambiental. Antigament, era un tema 

bastant absurd, ja que el canvi climàtic no s'estava produint i semblava ser un 

tema controlat. Les persones de mitjana edat, han començat a ser més 

conscients de la problemàtica, però no la tenen adquirida. És per això, que el 

que hem de treballar és que els joves i petits tinguin aquest hàbit interioritzat per 

tal de poder frenar la problemàtica. 

Per tant, hem de pensar com motivar a les persones, però sobretot als joves, per 

poder treballar amb ells la importància d'aconseguir un planeta més net i més 

saludable per a tots nosaltres. Així doncs, un dels factors que avui en dia motiven 

més als joves, són les noves tecnologies. A través de les noves tecnologies, 

s'està creant un sistema de neteja, el qual aquells interessats en col·laborar, 

obtindran un petit benefici. Això motivarà als joves i als més grans a voler 

col·laborar amb la causa, i al mateix temps adquirir l'hàbit per dur-ho a terme en 

el seu dia a dia. 

 

2. Descripció/Definició/Hipòtesi 

Arrel la problemàtica del canvi climàtic esmentada anteriorment, es decideix 

crear un sistema de neteja controlat per un sistema informàtic que beneficiarà a 

aquelles persones col·laboradores amb descomptes a les botigues de la ciutat. 

L'Ajuntament de Xela, llença una proposta innovadora per poder millorar el 

benestar de la ciutat. Es tracta d'un aplicatiu a través d'una web, la qual ofereix 

als ciutadans la possibilitat de col·laborar en la neteja de la ciutat i al mateix 



temps, adquirir descomptes per a les botigues més properes. La idea és 

potenciar l'hàbit de la neteja i el reciclatge dels ciutadans, especialment dels més 

joves, barrejant l'ús de les noves tecnologies i l'element motivador del 

descompte. 

El sistema de publicitat i coneixença de la proposta, serà a través de 

marquesines, anunci televisiu, anunci en les ràdios i mitjançant la pàgina web. 

Aquesta última serà l'element més important de tot el projecte, ja que serà el fil 

comunicador entre l'ajuntament, les persones que vulguin participar i les 

botigues. La pàgina web tindrà dos apartats ven destacats; un per a persones 

que vulguin saber com funciona i s'interessin a participar, i l'altre, per a persones 

usuàries del projecte que ja participen. En aquest segon apartat constarà d'un 

registre de dades personals inicial (nom, cognoms, document d'identitat, data de 

naixement, e-mail, nom d'usuari i contrasenya), informació de les properes zones 

de neteja i horaris disponibles per poder apuntar-se i un moneder, en el qual 

s'acumularà l'import que vagi aconseguint en les diferents trobades de neteja i al 

mateix temps descomptes ocasionals que les botigues vulguin proporcionar. 

Quan els col·laboradors vulguin utilitzar els diners acumulats, simplement hauran 

de petjar un botó de generar val descompte i se'ls i mostrarà en un document 

PDF el qual disposarà d'un codi de qr únic, logotip de l'ajuntament, import i nota 

legal. Amb aquest codi, a les botigues se li aplicarà el descompte, qualsevol 

botiga de la ciutat acceptarà el val descompte, ja que serà l'ajuntament 

l'encarregat d'assumir el cost d'aquests descomptes. 

Per altra banda, quan el ciutadà s'apunti a la neteja d'un punt a través de la 

pàgina web, també se li generarà un codi a través d'un codi qr, que haurà de 

presentar el dia de la neteja. Un cop allà un responsable del servei fitxarà aquest 

codi (pot estar en format paper o a través del mòbil) tant al començar com en 

acabar. Depenent del temps dedicat a la neteja l'import guanyat serà diferent. 

Finalment, recordem que l'objectiu principal és obtenir una ciutat més neta i 

potenciar l'hàbit de vida saludable dels més joves. Per tant, serà molt important 

la publicitat i la col·laboració de diferents serveis com escoles i instituts. 



3. Objectius 

3.1 Objectiu general 

Crear un sistema a través de les noves tecnologies i disseny gràfic, que motivi a 

diferents sectors de persones a treballar per un entorn més net i saludable i 

millorar la nostra qualitat de vida. 

 

3.2 Objectius específics 

• Potenciar l'ús del reciclatge i optimització d'energies per tal de millorar la 

nostra qualitat de vida. 

• Treballar diferents conceptes relacionats amb l'entorn saludable. 

• Cuidar i respectar el nostre entorn. 

• Millorar la relació personal entre els joves i proporcionar-les diferents 

recursos. 

• Conèixer les botigues de la ciutat i ajudar-les en el seu rendiment. 

• Apropar l'ajuntament al poble. 

• Crear un mitjà comunicatiu jovial, alegre i motivador. 

• Treballar diferents recursos de comunicació com vídeo, plafons 

informatius, canals de ràdio i sistema de pàgina web. 

• Utilitzar el llenguatge i les aplicacions necessàries per desenvolupar cada 

element específic. 

• Treballar amb programes d'edició de qualitat per aconseguir els objectius 

proposats. 

 

4. Marc teòric/Escenari 

La contaminació afecta molt més del que ens pensem en les nostres vides. És 

un problema que moltes vegades passa desapercebut, ja que no afecta en el 

nostre dia a dia d'una forma directa, tot i que sí que ho fa de manera indirecta. 



Que volem dir amb això?, és una problemàtica que no ens impedeix anar a 

treballar o a comprar, però sí que ens afecta al nostre estat de salut. Hi ha 

diversos estudis i articles, que ens parlen d'aquests símptomes, principalment es 

basen en les següents problemàtiques. 

Primerament, trobem les malalties respiratòries. A causa del fet que la 

contaminació ambiental és un dels més importants i greus al mateix temps. 

Aquests tipus de contaminació afecta el nostre sistema respiratori, provocant 

malalties respiratòries. Al mateix temps, també està ocasionant nous casos 

d'al·lèrgies, ja que l'aire que respirem no és net, i el nostre cos es manifesta 

davant d'ell. 

Per altra banda, també destaquem les malalties cardiovasculars. La 

contaminació per via de l'aigua i ambiental, provoca malalties cardiovasculars i 

augments en la tensió arterial, fet que ajuda que les morts per aquesta causa 

incrementin de manera notable. 

Al mateix temps, incrementar al fet que es produeixin malalties com el càncer, el 

qual un 6% dels casos són deguts a aquest motiu, o bé, malalties renals o artritis, 

les quals empitjoren amb aquestes condicions. Pensem que les malalties també 

van lligades amb el nivell de vida i l'entorn, és a dir, els països pobres o persones 

amb més vulnerabilitat de recursos, són més propenses a agafar aquestes 

malalties, ja que el seu entorn no és el més segur. Tot i això tots estem exposats 

a poder patir les conseqüències de la contaminació. 

Finalment, però no per això menys important, parlem dels efectes psicològics 

que a contaminació també produeix. Aquests no són tan reconeguts però si molt 

importants, s'ha estudiat, que alguns elements com el plom, el mercuri o alguns 

pesticides, poden produir un desequilibri psicològic i alterar-lo. Aquesta alteració 

la podem observar a través de canvis d'humor, capacitat cognitiva elevada, 

ansietat, entre altres. 

Després d'observar les diverses problemàtiques que pot causar en la nostra 

salut, ens plantegem que realment la contaminació és important i s'ha de treballar 

per poder-la combatre. El dia d'avui, s'estan aplicant diverses metodologies per 

tal que els més petits creixin amb hàbits més saludables i amb més cura de 

l'entorn. Des dels centres educatius, es treballa a través de projectes i del joc per 



adquirir l'hàbit com a rutina. Des de les llars, s'està implantant en moltes ciutats, 

el porta a porta. Un projecte que treballa el reciclatge, consisteix en cada dia 

treure a la porta de casa un o dos elements de reciclatge, organitzat per un 

calendari depenent de la ciutat. 

Aquests sistemes comencen a funcionar, és per això que des de l'ajuntament 

de Xela, s'ha volgut apostar per un nou projecte per poder combatre la 

contaminació. Aquest projecte consisteix a crear grups de persones que vulguin 

treballar en la neteja de la ciutat, a canvi seran recompensades econòmicament 

i podran gaudir de descomptes especials. Aquest projecte anirà guiat a través 

duna App, que s'encarregarà de fer aquest procés més senzill i enriquidor. Al 

mateix temps, busquem la implicació de tota la població, però en especial aquells 

joves que patiran el canvi climàtic i no tenen inculcats bons hàbits ambientals. 

Avui dia, existeixen diferents plans d'actuació davant aquesta problemàtica, però 

fins ara res semblant a aquesta metodologia. Per tant, s'haurà d'anar treballant 

per aconseguir els objectius marcats, i al mateix temps poder evolucionar i 

millorar els elements que no siguin del tot satisfactoris. 

 

5. Continguts 

Tal com hem comentat anteriorment, l'objectiu d'aquest projecte és crear un 

sistema a través de les noves tecnologies i disseny gràfic, que motivi a diferents 

sectors de persones a treballar per un entorn més net i saludable i millorar la 

nostra qualitat de vida. 

Per poder-ho treballar de manera global, ens centrarem en la utilització d'una 

App com a element principal. Al mateix temps també elaborarem altres recursos 

com anuncis de ràdio o flyers publicitaris i cartells per a marquesines els quals 

utilitzarem com a mode de publicitat. 

Primerament ens centrarem en el que serà la cara, la imatge, del nostre projecte, 

la nostra App. Aquest aplicatiu a simple vista disposarà de dos grans apartats, 

un informatiu i un altre d'accés per al client. A tall d'informació ens transmetrà la 

nostra idea d'aconseguir un entorn més net i saludable, per intentar, al mateix 

temps, que els subjectes s'interessin a participar. Per altra banda, l'accés per als 



usuaris, serà el que ajudarà a aquest a què la seva participació en el projecte 

sigui més senzilla. 

La idea principal d'aquest treball comunitari, és poder establir llocs de la ciutat i 

que la gent participi de forma activa per deixar-ho el més net possible. Sabem 

que és un objectiu difícil, ja que vivim en una societat on el temps està molt 

valorat, i ens costarà que els ciutadans ens ajudin a realitzar aquesta tasca. És 

aquí quan entra en joc la principal idea, que els participants estiguin remunerats 

d'alguna determinada manera. 

Cada vegada que el subjecte entri en la seva àrea personal i seleccioni el dia 

que vol col·laborar, se li assignarà un codi QR que ara de fitxar un cop arribi al 

destí. Quan acabi la feina, tornarà a fitxar el mateix codi, i depenent del temps 

invertit se li assignarà un valor a la tasca. A la mateixa aplicació se li aniran 

sumant els diferents imports i els podrà gastar sempre que vulgui en els 

comerços col·laboradors de la seva ciutat. Amb aquest fet, no només 

aconseguim la participació del poblat, sinó que els petits comerços creixin i els 

ciutadans els coneguin millor. No només podran gastar els diners que acumulin 

en l'apartat de moneder, sinó que els participants, també podran gaudir d'ofertes 

esporàdiques que apareixeran en l'apartat de promocions. 

L'App no només servirà per als usuaris, sinó que els encarregats de la zona, els 

treballadors que vetllin per al bon funcionament, també podran accedir amb una 

clau d'administrador i realitzar els canvis oportuns. Podran accedir i modificar 

zones, ajudar als clients, observar els seus moviments, introduir promocions, 

entre altres. Tots aquells processos que ajudaran a aconseguir un aplicatiu segur 

i complet. 

La imatge de l'aplicació, està inspirada en el logotip de PUNT NET. S'utilitzen 

tons verds i marrons per crear un mateix clima, i alhora s'utilitza una 

tipologia Arial que inspirarà confiança a l'usuari. L'app serà gratuïta i es podrà 

descarregar fàcilment des del Play Store i App Store. 

Per altra banda, tal com hem comentat anteriorment també tindrem dos elements 

que ens ajudaran al fet que la població conegui aquest projecte i s'animi 

participar. Per una banda, les ràdios locals ens ajudaran a difondre l'anunci 



publicitari. Aquest anunci simularà la conversa entre amics que es conviden a 

participar en el projecte per tal d'aconseguir grans descomptes. 

Finalment, els flyers o murals per a la marquesina, són dissenys elegants i 

informatius que transmeten confiança i serietat al projecte. Es continua utilitzant 

els mateixos tons marrons i verds, i en aquest cas, fins i tot s'utilitza el logotip 

des d'un altre vessant per simular que els punts a treballar estan en les nostres 

mans. En aquest cas, a part d'utilitzar la tipografia Arial, també utilitzem 

la Freestyle Script la qual transmet tendresa. Aquests flyers es repartiran en 

diferents domicilis i s'exposaran a les marquesines de la ciutat. 

 

6. Metodologia 

Per dur a terme aquest projecte, treballarem amb una metodologia variada, 

centrant-nos en les necessitats específiques de cada element. 

El disseny estàtic de l’App serà creat amb el programa Adobe Fireworks, ja que 

és una eina que ens serveix molt per fer dissenys web i d’Apps, ja que és un 

editor de gràfics vectorials. 

En el cas de realitzar un disseny interactiu, es realitzarà amb l’Adobe Xd, ja que 

és una eina molt intuïtiva per realitzar el nostre disseny de l’App interactiu. 

En el cas de l’anunci publicitari en format àudio per la ràdio, es parlarà amb 

diferents ràdios per poder penjar l’anunci publicitari. Les edicions seran amb 

l’Audacity, ja que és un programari molt intuïtiu, potent i gratuït que ens ajudarà 

a crear un anunci publicitari potent i real. 

En el cas del disseny del flyer/marquesina, es realitzarà amb el software Adobe 

Fireworks, ja que amb l’editor de gràfics vectorials ens servirà molt per realitzar 

un disseny molt fi i precís. 

Els dissenys dels logotips de l’ajuntament i del projecte es realitzaran amb els 

programes Adobe Illustrator, Adobe Fireworks i Vector Màgic. 

Per generar el vídeo de la defensa del projecte, el vídeo serà editat amb dos 

programes d’edició; Adobe Premiere i After Effects. 



L’edició de la memòria i lliurables escrits del projecte, es realitzaran amb el 

programari Microsoft Word 2016. Aquesta eina, encara que sigui de pagament, 

és una eina molt potent per realitzar documents escrits. 

També es realitzarà una enquesta per veure si la gent acceptaria una App i 

projecte d’aquest caire, i aquesta enquesta serà realitzada amb el programari de 

Google, Google Forms. 

En el cas que el projecte continuï endavant, la programació de l’App es realitzarà 

amb Java i s’utilitzarà una base de dades SQL ubicada en el servidor principal 

de l’Ajuntament. 

 

7. Plataforma de desenvolupament 

Per realitzar aquest projecte s’han utilitzat diferents ordinadors amb diferents 

característiques. El primer ordinador té les següents característiques: 

MacBook Pro 8,2 15” 

2,4 GHz IntelCore i7 

16GB 1600 MHz DDR3 

500GB HDD 

Gràfica AMD Radeon HD 6770M 1024MB 

OS X El CapitanVersión 10.11.6 

 

Aquest ordinador s’ha fet servir per utilitzar el software Adobe Fireworks per 

realitzar dissenys gràfics Adobe Illustrator per realitzar dissenys vectoritzats per 

no perdre qualitat, i Adobe Premiere i Adobe After Effects per l’edició de vídeo. 

 

  



El segon ordinador utilitzat, té les següents característiques: 

HP Elitebook 8470p 14” 

IntelCore i5 3380M 2.9GHz 

8GB DDR3 

500GB HDD 

INTEL HD GRAPHICS 4000 

Windows 7 professional 64 Bits 

 

Aquest ordinador s’ha utilitzat per treballar amb el programari Adobe Fireworks 

per realitzar dissenys gràfics, Audacity per l’edició d’àudio, Microsoft Word 2016 

per l’edició de la memòria i Vector Màgic per vectoritzar diferents dissenys. 

En un futur, si el projecte continues endavant, es continuaria realitzant el projecte 

amb maquinària amb les següents característiques. 

Ordinador pel cap de grup, informàtic i dissenyador gràfic. Es buscaria un 

ordinador amb unes característiques per l’abast de tots 3 i poder comprar el 

mateix model per obtenir un descompte. 

LenovoIdeapad 330 15.6” 

IntelCore i7-8550U (4C, 1.8 / 4.0GHz, 8MB) 

8 GB DDR4, 2133MHz 

256GB SSD 

Hasta NVIDIA® GeForce ® GTX1050 

Windows 10 professional 64 Bits 

 

Per la resta de personal, s’utilitzarà un telèfon mòbil per poder gestionar-ho tot a 

través de l’App. Aquests dispositius mòbils tindran les següents característiques: 

XiaomiRedmi S25.99" 

Octa Core , QualcommSnapdragon 625 MSM8953 ARM Cortex-A53 a 1.95 GHz 

4 GB 



Memòria interna: 64 GB, Ampliable mitjançant SD fins a 128 GB 

QualcommAdreno 506, a 650 MHz 

MIUI V9.5 (Android 8.1 Oreo) 

 

8. Planificació  

En el projecte, tenim quatre dates clau i aquestes seran les marcades en les 

quatre entrega de les PACs. Aquestes seran el sis de març, el tres d’abril, el cinc 

de maig i el disset de juny. En aquests quatre dies s’anirà entregant la 

documentació i dissenys realitzats. La documentació s’organitzarà en quatre 

blocs, que aquests seran diferents punts de la memòria.  

En la primera entrega del sis de març, es realitzarà l’entrega dels punts de la 

memòria, tots els punts anteriors a l’índex, Introducció / Prefaci, Descripció / 

Definició / Hipòtesi, Objectius, Metodologia, la Planificació i es buscarà l’índex 

definitiu. 

En la segona entrega del tres d’abril, es canviarà tots els punts a millorar 

esmentats pel consultor i a part s’entregarà, el logotip de l’ajuntament, el logotip 

del projecte i els punts de la memòria, Procés de treball/desenvolupament, Perfils 

d'usuari, Projecció a futur i el Pressupost. I també els annexos Captures de 

pantalla, Bibliografia i Vita. 

En la tercera entrega del cinc de maig, es realitzaran els canvis a millorar 

esmentats pel consultor i a part s’entregarà el disseny estàtic de l’app, el disseny 

del flyer/marquesina, els anuncis publicitaris de la ràdio i els punts de la memòria, 

Marc teòric/Escenari, Continguts, Plataforma de desenvolupament, 

Usabilitat/UX, Enquesta, Anàlisi de mercat, i continuar amb els punts Procés de 

treball/desenvolupament, annex Captures de pantalla, i Bibliografia. 

En la quarta i última entrega, es corregirà els comentaris del consultor, es 

realitzarà el disseny interactiu de l’app, es realitzaran els punts Prototips i 

Conclusió/-ns, annex Lliurables del projecte, annex Llibre d’estil, annex One-

pagebusiness pla/Resum executiu, dedicatòria i agraïments i finalitzar els punt 

Procés de treball/desenvolupament, annex Captures de pantalla, i Bibliografia. 

Seguidament, enumerar de nou tot l’índex perquè els números siguin correlatius. 



També s'elaborarà una presentació del projecte per al públic general (escrita-

visual), es realitzarà una presentació en vídeo del projecte per a la seva defensa, 

es realitzarà un autoinforme d’avaluació sobre l’ús de les competències 

transversals i finalment es publicarà el projecte al repositori institucional O2. 

 

 

9. Procés de treball/desenvolupament 

Per tal de dur a terme el treball, primerament, ens hem centrat en la part més 

visual, és a dir, la part la qual serà la imatge del nostre projecte. 

Per una banda, el logotip del projecte. És la imatge més important del projecte, 

ja que dóna visibilitat a aquest i representa d'una forma gràfica el total del treball. 

Per a realitzar-lo, s'ha cercat un conjunt d'elements que representen l'objectiu del 

treball. A representació general simbolitza un arbre, aquest arbre està compost 

per una mà, que funciona com a tronc. Aquesta mà ha estat extreta d'una imatge 

real, seguidament calcada i vectoritzada amb el programa Vector Màgic, per tal 

d'aconseguir una major qualitat. Una vegada tenir la silueta ven definida, l'hem 

introduït al programa Adobe Fireworks i l'hem pintat amb un degradat de marró. 

La copa de l'arbre, està composta de diverses esferes, fent referència al nom del 

projecte "punt net", és a dir composta per diversos punts. Aquests de la mateixa 

manera que hem realitzat la mà, ha estat treballada des del programa 

Adobe Fireworks, i han estat pintats amb degradats verds. Per tant, el compost 

dels dos elements simbolitza l'ajuda que proporciona la persona per a recollir 

aquells elements que no han d'estar en entorns naturals, aconseguint entorns 

nets. 

Per altra banda, una altra imatge molt significant del nostre projecte, era l'escut 

de l'ajuntament de Xela. En ser un ajuntament fictici, l'escut també ho ha de ser 



i la seva creació l'hem inspirada en la unió dels emblemes de les ciutats del meu 

voltant. Per aconseguir el resultat final hem agafat; l'exterior d'Artés, el lleó de 

Castellnou de Bages, les claus de Santpedor, el pont de Sallent, el castell de 

Sant Vicenç de Castellet, la corona de Sallent i els colors de Callús i Castellnou 

de Bages. La imatge s'ha realitzat amb el programa Adobe Ilustrator i s'ha 

exportat a PNG per no perdre qualitat, les mides exportades són 2614x3453. 

Com hem comentat anteriorment, un dels elements més importants, o si més no, 

la cara del projecte, la que dóna la principal visibilitat juntament amb el logotip, 

és l'aplicació mòbil. Aquesta està composta per 30 pantalles, cada una d'elles 

amb una funcionalitat diferent. Hi ha tres grans blogs, informació, usuari i 

administrador. Per a realitzar el disseny del qual serà l'aplicació, hem utilitzat el 

programa Adobe Fireworks. Treballant sobre una imatge extreta d'Internet, tots 

els botons i elements introduïts són amb eines manuals del mateix programa. 

Tota l'aplicació està inspirada amb els colors del logotip, marrons i verds, per tal 

de donar harmonia a tot el treball. 

Per altra banda, els mateixos tons verds són els que hem utilitzat per fer la 

creació dels flyers publicitaris, i el que servirà també per col·locar en 

marquesines de la ciutat. En aquest cas, igual que amb l'altre disseny, hem 

utilitzat l'Adobe Fireworks. En aquest cas, tots els elements que apareixen són 

creats amb eines del programa sense agafar elements d'Internet. La primera 

pàgina ens mostra un entorn molt net, amb unes aigües i simulacions de fulles 

naturals i un lema molt identificatiu. La pàgina de darrere, ha volgut treballar amb 

el logotip del projecte donant-li una altra mirada. La reestructuració dels elements 

ens permeten simular que tots els punts estan en les nostres mans, i que 

nosaltres mateixos tenim la informació. Hem utilitzat les mateixes esferes per 

incloure la informació i de fons s'ha mantingut les aigües i flors, ben difuminades, 

de la pàgina principal. 

Finalment, i no per això menys important, parlem dels anuncis publicitaris. 

Aquests han estat gravats amb gravadores de veu del dispositiu mòbil, i 

retocades amb el programa Audacity. Amb aquests tres anuncis, hem volgut 

representar diverses situacions reals, que al mateix temps poden captar al públic. 

S'han buscat diferents perfils de persona per representar el fet que tothom pot 

participar. 



10. Prototips i Guions 

10.1 Lo-Fi 

 

 



10.2 Hi-Fi 

 

   



10.3 Prototips finals 

         

         

           



10.4 Dissenys Finals 

         

  

         

 

           

 



11. Perfils d’usuari  

Com hem anat comentant al llarg de la memòria, aquest projecte està 

principalment destinat a joves, per tal que adquireixin bons hàbits saludables, 

així i tot, al mateix temps, també està destinat a més perfils: 

- Nens i nenes: Nens i nenes de 7 a 15 anys, que comencen a adquirir 

hàbits saludables i a conscienciar-se de la importància de tenir entorns 

nets. Al mateix temps, introduir-los a les noves tecnologies des d'un àmbit 

segur i amb un control de l'ús. Aquest perfil d'usuari es potenciarà des de 

les escoles, creant petits grups de treball rotatius. La bonificació en aquest 

cas, serà per millorar les instal·lacions dels centres. 

- Joves: Joves d'edats diverses entre els 16 i 19 anys, els quals comencen 

a descuidar la natura i han d'adquirir hàbits saludables. És un perfil més 

conflictiu, ja que tenen altres interessos i el reciclatge i neteja no 

acostumen a ser del seu interès. És un perfil que dominen perfectament 

les noves tecnologies, tot i que a vegades no les utilitzen de manera 

adequada. Aquest sistema de registre no serà difícil per a ells i se'ls 

proporcionarà autonomia. Per altra banda, la motivació en aquests 

subjectes la cercarem a través dels vals de descompte. 

- Famílies: Famílies amb infants que els hi vulguin ensenyar bons hàbits i 

passar estones en família. Una bona manera d'ensenyar als més petits de 

la família que el treball té una bona recompensa. 

- Persones en situació d'atur: Persones desocupades que no passen per 

a una bona situació econòmica i necessiten ajuda. Aquest projecte pot 

semblar una feina, ja que és remunerada amb vals de descompte. La 

inscripció la poden fer des de l'ajuntament en cas de no tenir els recursos 

adients. 

- Gent gran: Persones d'avançada edat que tenen molt de temps i volen 

passar una estona agradable realitzant activitats diferents. Aquest 

projecte els pot proporcionar noves relacions socials i manteniment físic. 

En cas que el sistema informàtic que utilitzem fos difícil per a ells podríem 

gestionar-ho a través dels treballadors que ho gestionen. 



12. Usabilitat/UX 

Com hem comentat al llarg del treball, el que utilitzaran, tant els usuaris com els 

administradors, serà l'aplicació mòbil de PUNT NET. 

Per poder utilitzar aquesta aplicació al nostre dispositiu mòbil, el primer pas a 

seguir és descarregar l'app a través de l'App Store, o bé, des del Play Store.  

Una vegada descarregada ja es podrà utilitzar segons els interessos de cada 

perfil. 

A continuació, podem observar la usabilitat de l'aplicació, a través d'un esquema 

que enes permetrà veure quins passos s'han de seguir.  

(Aquestes imatges estaran adjuntes al treball per tal d’apreciar amb detall 

l’evolució) 

  



 





 



13. Enquesta 

Per tal de saber i escoltar una mica les necessitats que tenen els ciutadans, s'ha 

passat una enquesta a 63 persones. La participació dels ciutadans ha estat molt 

favorable i queda reflectit que la contaminació és un tema que preocupa. 

Gairebé tots els participants, ha excepció d'un, són de la província de Barcelona, 

repartits en diverses poblacions. Abunda més la participació de dones, i les edats 

oscil·len entre els 16 i 68 anys, és a dir, un gran ventall de població. 

En general, tal com hem dit anteriorment la contaminació preocupa molt, i la 

majoria coincideix en voler participar d'alguna manera a tenir el seu entorn proper 

més net. A diferència de fa uns anys, observem que la gent cada vegada recicla 

més, és cert que les comoditats que tenim avui en dia no són les mateixes, i 

projectes com el porta a porta ajuden a millorar el medi ambient. 

Ens ha sobtat que alguna gent demanés descomptes en els impostos de les 

deixalleries, és un element que es podria treballar per dur-ho a terme, ja que de 

fet té molt sentit i coherència amb el tema tractat. 

Per acabar, remarcar la importància que molta gent utilitzaria una app amb 

aquestes característiques per contribuir en la neteja de la ciutat. A continuació 

podem veure les gràfiques amb els resultats més detallats. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 
 
 

14. Projecció a futur 

La principal eina d’aquest projecte, tal com hem anat comentant anteriorment, és 

l’aplicació de la pàgina web. Amb aquest sistema els usuaris es registren i 

passen a obtenir un espai individual on poden gestionar els dies de neteja, els 

descomptes o qualsevol aspecte personal del treball realitzat o a realitzar. Per 

començar és una eina prou eficaç, ja que permet tenir un control sobre el 

desenvolupament de les tasques i dels diferents usuaris. De tota manera, la 

principal projecció de futur és treballar aquesta àrea de la següent manera. 

Per poder dur un major control i al mateix temps proporcionar autonomia als 

usuaris i menys dependència amb la web, crearíem una aplicació mòbil. Aquesta  



App, acabaria sent una eina bastant semblant a la de la web, però amb els 

avantatges que té un mòbil present, com per exemple, la mobilitat i la GEO 

localització. D’aquesta manera l’aplicació seria més funcional i fiable, ja que 

podria calcular l’estona treballada i la zona recorreguda, d’aquesta manera, al 

mateix temps, els descomptes o ajudes serien més individualitzada per a  cada 

usuari. 

Per una altra banda, una altra millora que també estaria prevista per a un futur, 

seria portar aquesta aplicació a escoles i instituts, d’aquesta manera, a part de 

treballar amb els joves, aconseguiríem tenir zones del Bages més netes i la 

recompensa podrien ser sortides educatives per als nois de cada centre. 

Aquestes sortides, al mateix temps, permetrien tenir més col·laboracions amb 

diferents entitats, els quals podrien participar econòmicament en l’ampliació del 

projecte a canvi de publicitat interna. 

Finalment, com serà una aplicació molt reconeguda pels joves i altres col·lectius, 

el control haurà de ser més extens, per tant, seria important crear una petita 

centraleta, on els treballadors poguessin dur el control de totes les zones 

treballades i els usuaris connectats.  

 

15. Pressupost  

La creació d'aquest projecte, suposarà una sèrie de costos els quals seran 

subvencionats per l'ajuntament de Xela, tot i que en un futur, la idea és, com hem 

comentat anteriorment, poder comptar amb col·laboradors que ens ajudin a 

cobrir costos i ajudin a millorar el projecte. 

Al mateix temps, hem de pensar que alguns elements com servidors, taules, 

cadires, entre altres, utilitzarem els mateixos que els de l'ajuntament, ja que el 

nostre camp base, estarà situat allà. 

Per altra banda, l'objectiu principal, és que la publicitat sigui gratuïta a canvi de 

fer publicitat d'aquelles empreses, per exemple, si les impressions dels flyers ens 

el fan la impremta del poble, nosaltres promocionar-los en l'app gratuïtament. 

Per tant, els costos anuals i orientatius seran els següents: 

 



Concepte  Descripció Cost 

unitari 

unitats Cost anual 

Equip 

humà 

En el projecte treballaran:    

 1 informàtic  2694.05€ 12 mesos 32.328,60€ 

 1 dissenyador gràfic 2404.85€ 6 mesos 14.429,10€ 

 1 cap de grup 1742.66€ 12 mesos 20.911,92€ 

 2 encarregats de zona 1206.62€ 12 mesos 28.958,88€ 

Material 

no 

fungible  

Tot i comptar amb molt mobiliari 

cedir per una zona del ajuntament 

necessitarem: 

   

 Ordinadors portàtils 

 

649€ 3 1.947€ 

 Telèfons mòbils 

  

139€ 3 417€ 

Material 

fungible 

Aquest material el necessitarem 

tant en oficina com a l’hora de 

netejar les zones assignades: 

   

 Material d’oficina (bolígrafs, fulls, 

grapes, clips, etc.)  

400€ (valor estimat 

anual) 

400€ 

 Bosses 

 

6.49€ 60paq de 30 

(estimació: 

1paq/dia – 

5dies/mes– 

389,40€ 



12mesos/any 

=1800bosses) 

 Guants 

 

 

7,84€ 36paq de 100 

(estimació: 

60guants/dia 

– 5dies/mes – 

12mesos/any 

=3600guants) 

282,23€ 

 Mascaretes d’un sol us 

 

14,74€ 2paq de 1000 

(estimació: 

30masc/dia – 

5dies/mes – 

12mesos/any 

= 1800masc.) 

29,48€ 

TOTAL Total costos any 2020   100.093,61€ 

 

16. Anàlisi de mercat 

Pròpiament dit, l'estudi de mercat, ens indica que no tenim una competència 

directa de mercat, ja que no hi ha aplicacions que realitzin les mateixes tasques 

que PUNT NET. 

Al mateix temps, considerem que no som una empresa amb ànim de lucre, és a 

dir, que el que cerquem és el benestar dels ciutadans i la millora del medi 

ambient, a conseqüència també, la millora del canvi climàtic. 

Tot i que, tal com hem dit, no hi hagi aplicacions que realitzin la mateixa tasca 

que la que estem treballant, sí que hi ha diverses aplicacions que lluiten per 

millorar la contaminació. Des de la web de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya, ens ofereixen algunes apps que treballen el benestar. Per fer una 

mica de Pinzellada podríem parlar de l'aplicació iREcycle i CleanSpace, per tal 

de complementar PUNT NET. CleanSpace ens informa del nivell d'aire 

contaminat i iRecycle ens informa de quins elements es poden reciclar i quins 



no, al mateix temps com s'han de reciclar. Aquesta app en concret, ens pot ser 

molt útil quan reciclem les escombraries recollides des de la nostra aplicació. 

 

17. Conclusió/-ns 

Arribem al final del projecte, i les conclusions que podem extreure són molt 

positives. Va començar sent un treball amb molts dubtes, moltes inquietuds i 

clarament, sense cap idea d'eix principal. Amb l'ajuda de Sergio, i del meu entorn 

més proper, vaig anar encaminant-me en un projecte que el vaig fer molt meu i 

que el dia d'avui, no em penedeixo d'haver triat. 

Quan vaig començar a cercar la meva idea de projecte de final de grau, el que 

tenia molt clar és que volia que fos un tema que pogués englobar un àmbit social, 

ajudar al nostre entorn d'alguna determinada manera, i que no fos un tema sense 

un rerefons. És per aquest motiu, que vaig decidir embarcar-me en una idea com 

aquesta, crear una plataforma on els veïns de la ciutat poguessin col·laborar en 

un entorn més net i al mateix temps obtenir beneficis de la feina feta. 

Tenir la idea no va ser el meu únic entrebanc en aquest treball final, sinó que les 

ganes de començar a crear un projecte diferent, em van portar a aspirar a un 

treball molt ampli, amb moltes plataformes i molts recursos, els quals no eren 

reals a l'hora de realitzar per temps. A l'hora de voler-los escurçar en vaig 

suprimir molts, però dels errors s'aprèn, i vaig ser capaç d'arribar al punt mig. 

La idea principal era realitzar una pàgina web, sincerament, perquè n'he fet 

varies al llarg de la meva carrera professional i era un àmbit amb el qual em 

sentia còmode. Tot i això, vaig entendre i veure clar que m'havia d'arriscar en la 

realització d'una app, ja que en aquest projecte tenia molt més sentit. Aquesta 

decisió em va provocar una mica de vertigen, però els reptes sense emocions no 

tenen els mateixos resultats. 

L'app ha acabat sent una plataforma senzilla amb bastant contingut, pensant en 

tots els públics i intentant que un gran ventall de gent la pugui utilitzar, des dels 

més joves, a gent d'avançada edat que vol participar en la millora de la ciutat. Al 

mateix temps, com també els flyers o els anuncis publicitaris intenten ser 

transparents, mostrant al públic l'objectiu final del projecte. 



Puc dir que estic molt content amb el treball realitzat. Mai havia fet un projecte 

d'aquesta cabuda. Mai m'havia endinsat tant en una temàtica concreta. I mai, 

haguera imaginat que seria capaç d'aconseguir-ho. Segur que és un treball 

millorable, però les ganes i la il·lusió que hi he posat han valgut la pena per 

continuar creixent. 

 

 

 

  



Annex 1. Lliurables del projecte 

Escut_Xela.png (Logotip de l’ajuntament) 

Logo_Projecte.png (Logotip del projecte) 

OliveraAlexTFG.pdf (Memòria del projecte) 

OliveraAlexTFG-Autoinforme.pdf (Autoinforme d’avaluació) 

OliveraAlexTFG.mp4 (Vídeo defensa projecte) 

OliveraAlexTFG.ppsx (Presentació del projecte) 

Carpeta Flyer (Flyer de Punt Net) 

Carpeta Esquema (Imatges PNG amb l’esquama d’usabilitat) 

Carpeta Anunci Radio (Anuncis de ràdio en format àudio) 

Carpeta Prototip (Imatges PNG amb el prototip de l’app) 

Carpeta Disseny (Imatges PNG amb el disseny de l’app) 

Carpeta Adobe XD (Tot el projecte Interactiu amb Adobe Xd) 

 

 

 

  



Annex 2. Captures de pantalla 

Logotip Ajuntament 

 

 

  



Logotip Projecte 

 

    

    

    

     



Flyer / Marquesina 

    

    

    

     



Àudio 

 

 



Logotip botigues 

 

 

 

  



Disseny Interactiu 

   

   

    

     

    



Annex 3. Llibre d’estil 

Logotip Ajuntament 

 

Logotip Projecte 

 

Tipografia:  Arial 100pt 

App 

 

 

Tipografia:  Arial 50pt, 30pt, 20pt, 15pt 



Flyer 

 

Tipografia:  Arial 200pt, 80pt, 70pt 

  Freestyle Script 150pt, 90pt, 85pt 

 

  

 

 

  



Annex 4. One-pagebusiness pla/Resum executiu 

Punt Net 

Som un projecte subvencionat per l'ajuntament de Xela situats al mateix 

ajuntament. Som una organització sense ànim de lucre, on el nostre objectiu és 

ajudar al medi ambient combatent amb la contaminació i al mateix temps apropar 

als joves als hàbits saludables. 

Ens encarreguem de mantenir la nostra ciutat neta gràcies a l'ajuda dels 

habitants de la ciutat. Cerquem punts que necessiten manteniment i intentem 

recollir tota aquella brossa que fa que sigui un entorn contaminat. 

A canvi de la vostra ajuda, beneficiem als voluntaris amb descomptes en els 

comerços més propers, per tal d'acostar-los més als comerços de proximitat i fer 

que aquests creixin i siguin més visibles. D'aquesta manera, fem més visibles els 

negocis de la ciutat i obtenim una ciutat neta. 

Som una organització sense ànim de lucre, per tant, el nostre objectiu principal 

no és obtenir benefici, sinó, que la nostra ciutat estigui neta i que els nostres 

habitants creixin i s'eduquin amb la idea de tenir una ciutat neta. 

En aquest cas, no tenim cap mena de competència, ja que en el mercat no hi ha 

cap projecte amb aquestes característiques. Després de realitzar l'estudi, l'únic 

que s'ha trobat són apps dedicades al medi ambient, però no dedicades en un 

projecte d'aquest caire. 

La inversió inicial està sobre els 11.647,87 € i el pressupost orientatiu d'un any 

està sobre els 99.245,74 € sense tenir en compte la inversió inicial. 

Debilitats 

• Ser una associació sense ànim de 

lucre. 

• No tenir molts patrocinadors. 

• Dependre de l’ajuntament 

econòmicament 

Amenaces 

• Que el poble i establiments no 

col·laborin tal com s'espera. 

• Que l’app no funcioni correctament. 

• Que la publicitat no arribi a l’abast de 

tothom. 

Fortaleses 

• Ser un projecte subvencionat i avalat 

per l’ajuntament de la ciutat. 

• Col·laboració de molts comerços. 

• Rebre l’ajuda de veïns i entitats 

socials. 

Oportunitats 

• Projecte sense competència. 

• Objectiu principal el benestar del 

medi ambient. 
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Annex 6. Vita 

Fa uns anys, quan cursava l'ESO concretament, pensava que el meu futur no 

estava relacionat amb uns estudis de grau, ja que estudiar no era el meu fort, 

tenia clar a què em volia dedicar, i vaig buscar les tècniques per arribar a 

aconseguir els meus objectius. Volia ser informàtic, això ho tenia clar. A casa era 

el "manetes", no hi havia cap problema informàtic que no em crides l'atenció 

aprendre per poder-ho resoldre. Així doncs vaig decidir estudiar, i vaig cursar 

grau mitjà i grau superior de tècnic informàtic. 

Em vaig prendre un any sabàtic, un any per mi, per poder-me conèixer i per saber 

que era allò que volia ser i quin camí volia agafar. Recordo en pensar en la meva 

infància on li agafava la videocàmera als meus pares i començava a gravar 

vídeos de les vacances, festes, moments i fer muntatges i títols a aquests vídeos 

i allò és el que realment m’agradava i m’agrada, per això vaig decidir que volia 

dedicar-me professionalment en aquest àmbit, i vaig decidir aventurar-me en el 

repte de cursar el grau de multimèdia. I aquí estic, aconseguint un somni que tinc 

des de ben petit i uns objectius que mai creia que arribes a complir. 

Per arribar a ell he hagut de treballar molt. No ho he tingut fàcil. Estudiar a 

distància implica temps i molts diners. Aquests diners els he hagut de treballar, 

per sort o per desgràcia, mai m'han pogut ajudar a cobrir aquests gestos, i aquest 

fet, m'ha ajudat avui dia a valorar molt més les coses. 

Al llarg del meu camí m'he descobert, però encara em queda molt per aprendre 

i viure. He après que m'encanta viatjar, i per sort he pogut recórrer una mica de 

món, espero poder fer-ho al llarg del meu camí. Aquests viatges m'han ajudat en 

el meu camí d'autoconeixement, i m'han aportat idees i recursos per al meu futur. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Escut_de_Sallent.svg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Escut_de_Santpedor


Si d'interessos parlem, crec que ha d'estar present el motociclisme. Igual que la 

informàtica, les motos sempre han estat presents en la meva vida. He crescut 

amb elles, he jugat, he patit, però sobretot he somiat. 

Us explico dues de les meves passions perquè crec que elles m'han ajudat a 

arribar on sóc ara i ser com sóc. Una part d'elles m'han convidat a gaudir de la 

vida i a donar-me el privilegi de viure en cada etapa allò que era necessari. En 

aquesta etapa, toca viure el meu projecte. 

He afrontat aquest projecte amb il·lusió. Il·lusió d'acabar una carrera que mai 

hagués pensat que seria capaç de fer. Il·lusió per aprendre, per afrontar nous 

reptes i per aportar els meus coneixements. Il·lusió per crear un projecte des de 

zero, fent-lo meu i fent-lo part de mi. Però sobretot, il·lusió perquè sé que aquesta 

etapa que estic vivint, la recordaré per tota la meva vida. 


