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Abstract 
 

The aim of this TFM project is to design, develop and publish a web application dedicated to Perafita village 

with 400 inhabitants, located in the center of Llucanès, a natural region that administratively belongs mostly 

to the Osona region. 

 

Traditional websites usually haven’t got a good visualization and usability adapted to mobile devices 

because of their size and way of using. The municipal website and the vast majority of municipal websites in 

the region do not fit these devices or make it very unattractive, limited offer the websites without styles that 

make them more attractive. 

 

This application,  mainly tourist information and dedicated to the promotion of Perafita and Llucanès  to 

encourage its display network and to help its location, will seek to provide a good visualization and usability 

on mobile devices, smartphones, touch tablets , etc.. Increasingly important and present in our lives, using 

the Wordpress CMS and a responsive issue adapted to the needs outlined in the project. 

 

However and due to the special circumstances of internet coverage in the region, not too good overall and 

very bad in some places, (made me postpone the implementation of a dedicated app), the web application 

must have good visualization and usability in computers, prioritizing a visually appealing presentation, at the 

expense of usability on mobile devices, with longer pages and not so suitable options. 
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Resum 
 

L’objectiu d’aquest projecte de TFM, serà dissenyar, desenvolupar i publicar una aplicació web, dedicada 

al poble de Perafita, 400 habitants, situat al centre del Lluçanès, comarca natural que administrativament 

pertany majoritàriament a la comarca d’Osona.  

Les pàgines web tradicionals no tenen normalment una bona visualització i no tenen una usabilitat 

adaptada als dispositius mòbils, per les seves mides i per la seva forma d’ús. La web municipal i la gran 

majoria de les pàgines web municipals de la comarca no s’adapten a aquests dispositius o bé ho fan d’una 

manera molt poc atractiva, limitant-se a oferir la pàgina web sense els estils css que les fan més atractives.   

Aquesta aplicació principalment informativa i turística, dedicada a la promoció de Perafita i el Lluçanès, per 

fomentar la seva visualització a la xarxa i ajudar a la seva localització, buscarà oferir una bona visualització 

i usabilitat en els dispositius mòbils, telèfons intel·ligents, tauletes tàctils, etc., cada vegada més presents i 

importants en la nostra vida, utilitzant el CMS Wordpress i un tema responsive adaptat a les necessitats 

exposades en el projecte. 

De tota manera i donades les especials circumstàncies de les cobertures d’Internet a la comarca, no 

massa bones en general i molt dolentes en alguns llocs, (que m’han fet posposar la realització d’una app 

dedicada), l’aplicació web ha de tenir una bona visualització i usabilitat en els ordinadors, prioritzant una 

presentació visualment atractiva, en detriment de la usabilitat en els dispositius mòbils, amb pàgines més 

llargues i opcions no tant adaptades.  
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Paraules clau 
 
Aplicació web, Perafita, Lluçanès, Vistes, Pau, Tranquil·litat, Turisme rural 

 

Les paraules clau que podem utilitzar són les que descriuen més bé el projecte en si mateix:  
 
Aplicació web: la part principal i més important del projecte.  
 
Perafita: el poble, protagonista principal.  
 
Lluçanès: l’altre protagonista principal.  
 
Vistes: un element molt important, les magnífiques vistes des de Perafita i el Lluçanès.  
 
Pau, Tranquil·litat: la sensació de pau i tranquil·litat que trobem en els pobles petits com Perafita no es 
pot explicar, s’ha de veure i viure.  
 
Turisme rural: per poder conèixer aquests petits pobles i gaudir de la seva pau i tranquil·litat, de les seves 
magnífiques vistes, els seus paisatges, la natura, les seves tradicions i la seva cultura, els seus productes 
artesanals, com el pa, les coques, els formatges, els embotits, la carn de xai i vedella, la llet etc. podem 
trobar cases i allotjaments de turisme rural per tot el Lluçanès. 
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Capítol 1: Introducció 
 

1. Introducció/Prefaci 

 
Imatge 1 Poble de Perafita 

Perafita és un petit poble, 422 habitants censats el 2013, de la comarca natural del Lluçanès, però que 
administrativament forma part de la comarca d’Osona. 
Perafita destaca per la seva sensació de pau i tranquil·litat, té unes magnífiques vistes, des del mateix 
poble, el massís de Montserrat, les restes del castell de Lluçà, la muntanya del Pedraforca i una línia 
impressionant del Pirineu. Uns paisatges magnífics, amb boscos, terrenys de pastura i camps de conreu. 
Perafita té un casc antic (la plaça Major, la plaça de l’Església, i el carrer Major, però també el carrer de 
Montjuic i el carrer del Tint) amb cases antigues, amb parets de pedra i llindes dels segles XVII, XVIII i XIX, 
masies i cases de pagès centenàries, en més o menys grau de conservació, història viva del passat d’un 
poble mil·lenari. 
Amb tradicions i festes populars més que centenàries, com la Candelera i la Festa Major. 
Un patrimoni històric i cultural, material i immaterial per promocionar i conservar. 
 
El Lluçanès és una comarca natural, no administrativa de moment, fa molts anys que es treballa pel seu 
reconeixement, formada per un conjunt de petits municipis plens d’encant, pau, tranquil·litat i que permeten 
un contacte amb la natura difícil d’aconseguir en altres llocs.  
Els municipis que tradicionalment formen part del Lluçanès estan repartits entre les comarques d’Osona, 
Berguedà i Bages.  
Dins de la comarca d’Osona: Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de 
Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Sobremunt.  
Dins de la comarca del Berguedà: Santa Maria de Merlès.  
Dins de la comarca del Bages: Sant Feliu Sasserra. 
A Perafita i al Lluçanès podem trobar productes artesanals com el pa de pagès, les coques, els formatges, 
els embotits, etc. i productes de gran qualitat com la carn de xai i de vedella, llet, etc. 
Podeu gaudir de les magnífiques vistes, de la pau i la tranquil·litat, de la natura, fent excursions i rutes 
turístiques i culturals, a peu, a cavall, amb bicicleta, amb cotxe. També trobareu unes magnifiques cases i 
allotjaments de turisme rural repartits per tot el Lluçanès a més de diferents llocs a on podreu menjar i 
tastar el diferents productes. 
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2. Descripció/Definició 

 
El punt de partida del treball es la voluntat personal de crear una aplicació web dedicada a Perafita, amb 
bona visualització en els dispositius mòbils sobretot en els smartphones, inexistent fins ara, la web oficial 
perafita.cat i la web personal dedicada pereroger.eu no tenen ni una bona visualització ni una bona 
usabilitat. 
 
Aconseguir una bona visualització i usabilitat en aquests dispositius serà cada vegada més important, el 
creixement impressionant del nombre d’aquests dispositius i les cada vegada més grans prestacions que 
ofereixen fan que avui dia no es puguin deixar de banda. 
 

             
 
Imatge 2 web perafita.cat mò.            Imatge 3 webPerafita.cat vm       Imatge 4 web pereroger.eu mò. 
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La necessitat a cobrir és la absència de webs amb bona visualització i usabilitat en els dispositius mòbils, 
tant a Perafita, com a la majoria de pobles del Lluçanès, únicament Prats de Lluçanès té una web que 
s’adapta als dispositius mòbils. 
 

                  
   Imatge 5 web Prats vm.                                       Imatge 6 web Prats vm-2 
 
 
És un tema rellevant perquè en aquest món en que les coses, a nivell de tecnologia, canvien d’un dia per 
l’altre, en un procés vertiginós, cada vegada és més necessària la presència a Internet, i ja que actualment 
els dispositius amb connexió a Internet que tenen un creixement més gran en quan a vendes i ús són els 
dispositius mòbils, és necessari també adaptar les webs tradicionals a aquests dispositius, o crear webs 
noves ja adaptades. 
 
Cada vegada més gent fa les seves consultes i cerques a Internet amb els seus dispositius mòbils, sense 
utilitzar els ordinadors, amb una eina que tenen més a mà i que poden utilitzar més ràpidament. Per tant es 
important que puguem posar a la seva disposició unes pàgines web amb una bona visualització i usabilitat, 
i si poden ser atractives visualment millor. 
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En l’actualitat algunes de les pàgines webs oficials tenen una versió mòbil, accessible clicant un enllaç, no 
d’una forma automàtica, que es limita a suprimir els estils de la pàgina web, oferint llistes d’enllaços, és a 
dir suprimeixen tota la part visual de les webs, la part que normalment les fa més atractives i diferents.  
 

                                
Imatge 7 web Olost vm                     Imatge 8 web Alpens vm                         Imatge 9 web St. Boi vm 
 
L’aportació realitzada és una aplicació web, desenvolupada amb el CMS, gestor de continguts, Wordpress, 
utilitzant un tema responsive, és a dir, un tema que s’adapta a diferents dispositius segons les seves 
mides, sense necessitat de renunciar totalment als estils i permetent una visualització i usabilitat més bona 
que una web tradicional.  
 

                            
    Imatge 10 Perafita.eu en un Ipad                                     Imatge 11 perafita.eu vm          
 

12 
 



Aplicació Web Perafita,  Màster d’Aplicacions Multimèdia 
Pere Roger Mascarella 

 
El resultat que es vol obtenir és que sigui una aplicació web amb una bona visualització i usabilitat per els 
dispositius mòbils, però que també tingui un ús fàcil i agradable per part dels altres dispositius tradicionals 
de navegació per Internet, els ordinadors, mantenint per tant un disseny una mica més orientat als 
ordinadors que no als dispositius mòbils, més visual i agradable per aquest tipus d’usuari, algunes de les 
pàgines són més llargues del que seria aconsellable i la usabilitat també se’n ressent una mica,  a nivell de 
comarca la cobertura de la telefonia mòbils té moltes mancances i són prioritat els ordinadors. 
 
Per aconseguir això, una vegada ja decidida la utilització d’un CMS per realitzar l’aplicació web, i un cop 
també decidida la utilització de Wordpress com a CMS per realitzar el projecte, va començar el procés de 
triar un tema que permetés una bona visualització en els dispositius mòbils. 
  
Les característiques principals buscades en aquest temes són: 
  
 Tema Gratuït:  

 
Tot i que les versions gratuïtes, moltes vegades anomenades Lite, ofereixen menys prestacions que les 
versions pro, per aquest projecte el que buscàvem podia quedar cobert perfectament sense necessitat de 
comprar una versió pro.  
 
 Tema Responsive:  

 
La part més important de tot aquest projecte, el tema havia de ser responsive, és a dir, adaptable 
automàticament a les diferents mides dels dispositius mòbils. Nombrosos plugins també ofereixen aquesta 
possibilitat, per als temes no responsive, però en principi no es contempla en aquest projecte. 
  
 Tema Visual:  

 
Per una qüestió de diferenciació d’altres pàgines web, que ofereixen per a dispositius mòbils una versió 
sense estils de la mateixa pàgina, va ser una prioritat el fet d’oferir una presentació més visual, encara que 
comportés potser un petit problema d’usabilitat, ja que s’allarguen més les pàgines i no totes les opcions 
són visibles a primera vista, però fàcilment superable amb una simple lliscada de dits. 
  
 Tema amb possibilitats de canvis en la presentació:  

 
Tema que ofereixi amplies possibilitats de presentació i de modificació, més enllà de que qualsevol tema 
pot ser modificat i adaptat a les característiques necessàries, és important que el propi tema faciliti 
determinades modificacions en la presentació. 
 
Dintre de la infinitat de temes responsive, el criteri de presentar una imatge més visual i la facilitat de 
modificar fàcilment determinades característiques del tema, tant a nivell de les pàgines com de 
visualització i presentació varen fer que el tema triat fos Primo Lite, de CyberChimps, que també ofereix 
altres temes, tant en versió Lite com Pro, més d’un amb pràcticament les mateixes característiques, només 
amb petits canvis en la presentació i visualització.  
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Imatge 12  versió web tema                      Imatge 13  vm tema                 Imatge 14  menú vm tema 
 
El següent pas va ser crear una versió Child d’aquest tema per a poder fer modificacions personalitzades i 
que no es vegin afectades per les actualitzacions del tema Pare, és a dir, que aquestes modificacions 
afectin positivament al tema, però que no anul·lin les modificacions realitzades. 
 
Les principals modificacions seran a nivell dels estils CSS, amb canvis en les mides de les pàgines i en la 
disposició i mides d’alguns elements, es modificarà també la tipografia original tant a nivell de mides com 
de tipus. 
 
Es mantindrà la disposició i combinació de colors original, és un dels elements que varen portar a la seva 
elecció. 
 
Com a producte final s’obtindrà una aplicació web, informativa i turística dedicada a la promoció de Perafita 
i el Lluçanès, per fomentar la seva visualització a la xarxa i ajudar a la seva localització. 
 
Aquesta aplicació web estarà orientada a donar a conèixer el poble de Perafita i també la comarca natural 
del Lluçanès, amb petits detalls de la seva història, els llocs d’interès de Perafita, alguns dels llocs d’interès 
del Lluçanès, rutes per fer per la comarca amb diferents temàtiques, festes i fires de Perafita, fires del 
Lluçanès, on menjar i dormir a Perafita. 
 
Com a característiques principals d’aquesta aplicació web podríem ressaltar que es buscarà una 
navegació fàcil i una bona usabilitat en els dispositius mòbils, tot i que és prioritzarà l’ús en els ordinadors 
en determinades ocasions i que el disseny visual va més orientat a aquests últims.                             
 
Aquesta aplicació web buscarà sobretot la facilitat d’ús i reduir el nombre d’elements de menú i de nivells 
d’aquest menú, per tal de no oferir una llista inacabable i amb múltiples ramificacions en els dispositius 
mòbils. Per aconseguir això es reduirà el nombre de pàgines principals, i les pàgines secundàries i les 
pàgines filles què només mostrin un contingut molt específic, no apareixeran en el menú principal. 
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Algunes pàgines/entrades tindran uns llistats/entrades del lloc o del esdeveniment que portarà directament 
a una pàgina/entrada dedicada. 
 
Aquesta aplicació tindrà un menú principal a la capçalera amb les pàgines: 
 

o Inici 
o Perafita 

o Casc antic 
o Les Masies 
o Llocs d’interès 

 
o Lluçanès 

o Pobles del Lluçanès 
 

o Festes 
o La candelera 
o La Festa Major 
o Altres festes 

 
o Agenda 
o On menjar i dormir 
o Rutes 

o Miradors de la comarca 
o Romànic del Lluçanès 

 
o Contacte        

    
Un menú secundari a la barra lateral dividit en dos: 
 

o Novetats  
o Agenda propera 
o Notícies 

 
o Galeries 

o Divendres de TV3 a Perafita 
o Fotos antigues 
o La Candelera 
o La Festa Major 
o Perafita 
o Vídeos 

 
L’aplicació web inclourà quatre googlemaps, a més de mapes en pdf de les rutes especifiques (ruta de les 
bruixes, rutes BTT i rutes de la Burricleta): 
 
 Perafita, amb els llocs d’interès, les masies i alguns dels serveis (google engine maps permet crear 

capes de visualització que es poden activar i desactivar, lamentablement la versió gratuïta només 
permet crear-ne tres) 

 Lluçanès amb la ubicació dels pobles. 
 Miradors de la comarca, ubicació dels miradors recomanats. 
 Romànic del Lluçanès, amb la ubicació dels llocs recomanats. 
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La pàgina de contacte permetrà enviar comentaris als usuaris i la seva publicació per part de 
l’administrador després de la seva aprovació. 
 
En la versió definitiva de l’aplicació enlloc d’ubicar els mapes en la mateixa pàgina web, s’ha utilitzat una 
imatge del mapa, que enllaça amb el mapa i un enllaç que també l’obre. 
 
El mapa en la mateixa pàgina donava problemes en la seva visualització, un mapa gran en la pàgina web 
donava problemes en els dispositius mòbils i un mapa molt petit que no donés problemes en els dispositius 
mòbils no quedava massa bé en el conjunt de la pàgina web en la seva versió per ordinador (Crec que 
algun plug-in probablement soluciona aquest problema però els gratuïts que vaig provar no funcionaven bé 
del tot, queda pendent per una altra fase trobar-ne algun que funcioni).  
Aquesta solució temporal facilita l’obertura dels mapes d’una manera adequada a cada dispositiu. 
 
L’aplicació inclourà un giny dedicat del temps, un altre de com arribar a Perafita i a altres llocs, i un giny 
amb els tweets de perafitenc. 
 
Aquesta aplicació pretén sobretot oferir una imatge visualment atractiva amb una combinació de colors i 
tons naturals i frescos, que permetin una bona visualització en els diferents dispositius.  
 
La tipografia serà Georgia, una tipografia amb Serif, similar en alguns aspectes a Times New Roman però 
una mica més gran a iguals píxels, que ofereix una molt bona visibilitat en tots els dispositius. 
 
 
3. Objectius generals 
 

1. Realitzar el Treball Final de Màster. 

2. Dissenyar, desenvolupar i publicar una aplicació web dedicada a Perafita, que tingui una bona 
visualització i usabilitat en els dispositius mòbils, especialment en els smartphone.  

3. Adaptar i publicar una app dedicada a Perafita, utilitzant alguna de les eines que permeten convertir 
l’aplicació web en una app 

 

3.1. Objectius principals 

Objectius de l'aplicació/producte/servei: 
• 1.- Realitzar una aplicació web que compleixi amb els requisits necessaris per assolir el Treball 

Final de Màster. 
• 2.- Publicar una aplicació web dedicada al poble de Perafita, amb una bona visualització i usabilitat 

en diferents dispositius mòbils. 
 
Objectius per al client/usuari: 

• 1.- Poder disposar d’una aplicació web visualment atractiva, amb una bona visualització en 
diferents dispositius.  

• 2.- Tenir informació turística i de lleure de Perafita i del Lluçanès d’una manera ràpida i de fàcil 
accés. 

• 3.- Conèixer millor tant Perafita com el Lluçanès, la seva riquesa natural, les seves vistes, la seva 
pau i tranquil·litat, la seva gastronomia, els seus productes.  
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Objectius personals de l'autor del TF: 
 

• Realitzar el TFM i assolir els objectius.  
• Integrar i utilitzar coneixements adquirits amb els estudis multimèdia de la UOC.  
• Adquirir i aplicar coneixements de disseny i usabilitat en la planificació, disseny, desenvolupament i 

publicació d’una aplicació web.  
• Presència i visibilitat a la xarxa per a dispositius mòbils, per donar a conèixer i promocionar el poble 

i la comarca.  
• Tenir una base funcional per a poder introduir millores quan les xarxes de distribució telefònica a la  

comarca  ho facin possible (localització, realitat augmentada, codis QR, etc.) 
 

3.2. Objectius específics  

• Situar Perafita i el Lluçanès físicament en un mapa. 
• Donar a conèixer les seves magnífiques vistes i paisatges. 
• Donar a conèixer el seu patrimoni. 
• Donar a conèixer algunes de les seves festes. 

 

4. Abast 
 

4.1. Abast del projecte 

• Pla de treball. 

o Proposta de projecte. 
o Disseny del projecte. 
o Recollida del material i continguts nous necessaris, reciclatge i conversió dels materials i 

continguts disponibles.  
o Desenvolupament del projecte. 
o Publicació del projecte.  

 
• Lliurables parcials. 

o Arbre de navegació. 
o Wireframes. 
o Prototips. 

 
• Lliurable final: 

o El Producte. 
o La Memòria. 
o La Presentació. 
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4.2. Abast del producte 

1a Fase. Una aplicació web dedicada al poble de Perafita i a la comarca del Lluçanès. 

Aquesta aplicació web inclourà: 

 Informació de Perafita i del Lluçanès:  

o Història (Perafita). 
o Llocs d’interès. 
o Agenda: Festes, Fires i diferents actes culturals. 
o Llocs on menjar i dormir (Perafita). 
o Notícies. 
o Xarxes socials: Facebook, Twitter. 

 
 Imatges de Perafita i del Lluçanès. 

 Mapa de Perafita: 

o Localització dels llocs d’interès. 
o Llocs on menjar i dormir. 

 
 Mapa del Lluçanès: 

o Localització dels pobles. 
o Llocs d’interès. 

 
 Mapa dels miradors de la comarca  

o Localització dels llocs recomanats. 
 

 Mapa del romànic al Lluçanès 

o Localització dels llocs recomanats 
 

 Rutes interessants per fer pel Lluçanès amb diferents temàtiques. 

 Possibilitat de registrar-se per fer comentaris i aportacions. 

 Alguns ginys dedicats: com arribar a Perafita, el temps a Perafita etc. 

 

Aquesta aplicació web no inclourà: 

 Cap informació oficial dels Ajuntaments, que no sigui d’àmbit turístic o cultural. 

 Possibilitats de fer tràmits administratius de cap tipus.    

 

2a Fase. Una app dedicada al poble de Perafita i a la comarca del Lluçanès. 
 
Amb tots els continguts de l’aplicació web que sigui possible implementar. 
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5. Metodologia i procés de treball 
 
La metodologia de treball d’aquest projecte d’aplicació està condicionada pel dos objectius principals: 

• 1.- Realitzar una aplicació web que compleixi amb els requisits necessaris per assolir el TFM. 
• 2.- Publicar una aplicació web dedicada al poble de Perafita, amb una bona visualització i usabilitat 

en diferents dispositius mòbils. 
 

I també pel fet de que es tracta d’un projecte totalment personal, sense ajudes externes de cap tipus en 
quan a la realització del mateix ni condicionants donats per cap client. 
 
Això també ens dóna una llibertat molt gran en quan al procés de treball i la presa de decisions. 
 
La metodologia de treball anirà orientada, en un primer moment, a buscar referències d’usabilitat i 
presentació de diferents models d’aplicacions web, buscant les referències que més es puguin adaptar a 
les necessitats específiques de l’aplicació que volem crear, una aplicació que tingui una bona visualització i 
usabilitat en dispositius mòbils però sense descuidar en cap moment la seva bona visualització en els 
ordinadors, prioritària en aquests moments en els que malauradament en tota la zona del Lluçanès la 
cobertura de l’Internet Mòbil és bastant lamentable o inexistent.  
 
El procés de treball en un principi anava orientat a crear una aplicació web des de zero, utilitzant diferents 
programes de la suite Adobe Creative Cloud, com Dreamweaver i Muse, HTML, CSS i JavaScript per 
permetre posteriorment la seva conversió i publicació utilitzant PhoneGap Build. 
 
Aquest procés de treball va donar mostres aviat de la seva complexitat i dificultat per a portar-lo a terme, 
en el curs de les diferents proves de disseny, els programes Dreamweaver i Muse, tot i no donar en 
principi cap tipus de problema per dissenyar pàgines concretes i amb les prestacions adequades, sí que 
comportaven, sobretot Dreamweaver, problemes pel fet de la gran quantitat de pàgines/entrades que 
necessitava l’aplicació. 
 
Aquesta problemàtica per una banda i pensant també en el manteniment i les actualitzacions necessàries 
tant a nivell de contingut com de la mateixa aplicació per una altra, varen portar a la conclusió de que per 
un bon funcionament i sobretot per un bon i més fàcil manteniment era millor utilitzar un CMS, un gestor de 
continguts, que potser no permetrà en un primer moment la publicació d’una manera tant ràpida de l’app, 
però que sí permetrà una bona visualització en els dispositius mòbils i per tant permetrà portar endavant la 
part principal del projecte, la realització i publicació de l’aplicació web, posposant la realització i publicació 
de l’app per una fase posterior. 
 
Aquestes dificultats també oferien la possibilitat de fer només un disseny teòric de l’aplicació i de l’app, és 
a dir, fer els dissenys, prototips i conceptualitzar-la sense fer-ne el desenvolupament i la publicació, però 
tenint en compte que l’objectiu principal era la publicació d’una aplicació web amb una bona visualització i 
usabilitat en dispositius mòbils aquesta opció va quedar descartada. 
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6. Planificació 
La planificació del treball està totalment orientada a complir els dos objectius principals del projecte: 
 
 La realització del TFM. 
 La publicació d’una aplicació web dedicada a Perafita, amb una bona visualització i usabilitat en 

diferents dispositius mòbils. 
 

La realització del TFM, imposa unes condicions determinades en quan a temps, i en quan al 
desenvolupament del projecte ja que obliga a unes entregues, les PACs, amb unes determinades 
característiques i obligacions. 
 
Per tant, per dur a terme aquest projecte i tenint en compte aquests condicionants utilitzarem una 
planificació/gestió de projecte clàssica, en lloc d’utilitzar una planificació/gestió àgil.  
 
Aquesta planificació contempla fites i tasques, i la seva durada aproximada, el fet de realitzar aquesta 
projecte d’una manera personal i també sense un encàrrec específic, fa que no es detallin diferents rols a 
l’hora de realitzar les tasques.  
 

6.1. Identificació de les tasques 
 

Tasques combinades projecte i TFM: 
 

1. Primers contactes. 
2. Primeres propostes. 
3. Definició del projecte. 
4. Proposta del projecte. 
5. Mandat del projecte i planificació. 
6. Entrega1 

o 7. Disseny aplicació 
o 8. Arbre de navegació 
o 9. Wireframes 
o 10. Prototips 

11. Entrega2 
o 12. Modificacions disseny 
o 13. Recollida de material 
o 14. Conversió i adequació de material disponible i ja publicat. 
o 15. Desenvolupament. 
o 16. Proves aplicació 

17. Tancament 
o 18. Modificacions aplicació. 
o 19. Publicació aplicació 
o 20. Memorial 
o 21. Presentació 
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6.2. Fites 
                                                      Taula 1 Fites 

 

Taula de fites 

Activitat  Inici Final  

Presentació a l’aula i primeres propostes del projecte  27/02/2014 02/03/2014  

Primeres propostes 
  28/02/2014 02/03/2014  

Definició del projecte  02/03/2014 02/03/2014  

PAC1   Proposta del projecte  03/03/2014 17/03/2014  

PAC2   Mandat del projecte i planificació  18/03/2014 31/03/2014  

PAC3   Entrega 1  01/04/2014 28/04/2014  

-Disseny aplicació  01/04/2014 05/04/2014  

-Arbre de navegació  07/04/2014 08/04/2014  

-Wireframes  08/04/2014 14/04/2014  

-Prototips  14/04/2014 28/04/2014  

PAC4   Entrega 2  29/04/2014 26/05/2014  

Modificacions disseny 
  29/04/2014 02/05/2014  
-Recollida de material  05/05/2014 09/05/2014  

Conversió i adequació de material ja disponible 
  12/05/2014 16/05/2014  
-Desenvolupament  02/05/2014 26/05/2014  

-Proves aplicació  23/05/2014 26/05/2014  

PAC5   Tancament  27/05/2014 16/06/2014  

Modificacions aplicació 
  27/05/2014 30/05/2014  
-Publicació aplicació  02/06/2014 04/06/2014  

-Memòria   02/06/2014 16/06/2014  

-Presentació  09/06/2014 16/06/2014  
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6.3. Descripció de les tasques 

Les tasques previstes en la realització del projecte són: 

 

ID 
 

Nom de la tasca Descripció de la tasca Dates 

T1 

 
Primers contactes Primers contactes amb el client. 27/02/14 

T2 Primeres propostes 
Primeres propostes del tipus de projecte i de la seva 

temàtica. 

28/02/14 a  

02/03/14 

T3 

 
Definició del projecte Definició del tipus de projecte, una aplicació web 02/03/14  

T4 Proposta del projecte Proposta de la temàtica del projecte 
03/03/14 a 

17/03/14 

T5 
Mandat del projecte i 

planificació 

Acord amb la proposta de la temàtica del projecte i 

establiment d’una planificació. 

18/03/14 a 

31/03/14 

T6 Entrega 1 PAC 3 Realització i entrega dels lliurables corresponents 
01/04/14 a 

28/04714 

T7 Disseny aplicació Disseny de l’aplicació web, primers esbossos   
01/04/14 a 

05/014/14 

T8 Arbre de navegació Disseny de l’arbre de navegació de l’aplicació web 
07/04/14 a 

08/04/14 

T9 Wireframes Disseny dels wireframes  
08/04/14 a 

14/04/14 

T10 Prototips Disseny dels prototips 
14/04/14 a 

28/04/14 

T11 Entrega 2 PAC 4 Realització i entrega dels lliurables corresponents 
29/04/14 a 

26/05/14 

T12 Modificacions disseny Modificacions del disseny inicial 
29/04/14 a 

02/05/14 

T13 Recollida de material 
Recollida i recopilació del material necessari per oferir 

els continguts previstos. 

05/05/14 a 

09/05/14 

T14 
Conversió i adequació 

de material 

Conversió i adequació del material disponible, canvis en 

els formats de les fotografies i mapes. 

12/05/14 a 

16/05/14 

T15 Desenvolupament 

Desenvolupament de l’aplicació, proves de CMS, proves 

de temes, creació del mapes, creació de les noves 

presentacions de les galeries sense utilitzar flash, que 

no es visualitza en els dispositius mòbils. 

02/05/14 a 

26/05/14 
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T16 Proves aplicació 
Proves de l’aplicació en diferents dispositius, ordinadors 

i dispositius mòbils 

23/05/14 a 

26/05/14 

T17 Tancament PAC 5 Realització i entrega dels lliurables corresponents 
27/05/14 a 

16/05/14 

T18 
Modificacions 

aplicació 

Modificacions en l’aplicació per oferir una millor 

visualització i usabilitat en els dispositius mòbils 

27/05/14 a 

30/05/14 

T19 Publicació aplicació Publicació definitiva de l’aplicació web 
02/06/14 a 

04/06/14 

T20 Memòria Redacció de la memòria del TFM 
02/06/14 a 

16/06/14 

T21 Presentació Presentació del projecte del TFM 
09/06/14 a 

16/06/14 

 

                                                   Taula 2 Descripció de les tasques 
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6.4. Diagrama de Gantt 

 
                                               Imatge 15 Diagrama de Gantt 
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7. Pressupost 
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                                                      Imatge 16 Pressupost 
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Capítol 2: Anàlisi 
1. Estat de l'art 
L’estat de l’art o de la qüestió en referència al projecte Perafita, crear una aplicació web amb una bona 
visualització i usabilitat en els dispositius mòbils, especialment en els smartphones, la podríem dividir en 
dos àmbits (es podria ser més extens i abastar-ne més, però per una banda parlaríem de llocs més grans, 
amb molt més pressupost i amb personal dedicat al manteniment, i per l’altra podria ser tan extens que el 
seu estudi podria ser un TFM sencer): 

1. Local/comarcal: problemes de visualització i usabilitat de les pàgines web dels pobles de la 
comarca del Lluçanès i apps disponibles d’aquests pobles. 

2. Global: 
• Tendències d’usabilitat en les aplicacions web en els dispositius mòbils. 
• Tipus d’aplicacions per a dispositius mòbils. 
• Estratègies de desenvolupament. 

 
1.1.  Pàgines web del Lluçanès. 

 

          
Imatge 17  Web Alpens                                                        Imatge  18 Web Lluçà 
 

  
Imatge 19 Web Olost                                                 Imatge 20 Web Oristà 
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Imatge 21 Web Prats                                                      Imatge  22 Web St. Agustí 
 

   
Imatge 23 Web St. Bartomeu                                         Imatge 24 Web Sant Boi 
 

  
Imatge 25 Web Sant Feliu                                        Imatge  26 Web Sant Martí 

28 
 



Aplicació Web Perafita,  Màster d’Aplicacions Multimèdia 
Pere Roger Mascarella 

 

  
Imatge 27 Web Sta M. Merlès                                          Imatge 28 Web Sobremunt 
 

     
Imatge 29 Web Consorci del Lluçanès                                  Imatge 30  Web Perafita 
 
Aquestes són les pàgines web oficials dels diferents pobles del Lluçanès i la del Consorci del Lluçanès en 
la seva visualització en un ordinador, si busquem aquestes pàgines web amb un dispositiu mòbil podrem 
veure que únicament la pàgina web de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès (el poble més gran, amb més 
serveis i més possibilitats) ofereix un disseny completament adaptat als dispositius mòbils.  
 
Altres pàgines web com les de Alpens, Olost, Perafita, Sant Agustí, Sant Boi, Sant Martí ofereixen una 
versió per mòbil que pots triar com opció en la pàgina web (en el cas de Perafita ni tant sols funciona) i que 
bàsicament es limita a suprimir els estils de la pàgina web com ja diu la mateixa pàgina. 
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Imatge 31 Prats mòbil-1                Imatge 32  Prats mòbil-2                     Imatge 33 Prats mòbil-3 
 
 
 

                      
Imatge 34   Alpens vm                   Imatge 35 Olost vm                    Imatge 36 Perafita vm  
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Imatge 37 St. Agustí vm.         Imatge 38  St. Boi vm.                   Imatge 39 St Martí vm 
 
 Apps Lluçanès 

Cap d’aquests pobles té tampoc cap app oficial ni dedicada, només Alpens té una app: 

Alpens forja al carrer, que promociona la forja que hi ha als carrers d’Alpens i la trobada internacional de 
forjadors que es celebra cada dos anys. 

 

Imatge 40 APP Alpens forja al carrer-1 

 

Imatge 41 App Alpens Forja al carrer-2 
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1.2.   Global 

Tendències 

Actualment les tendències més importants en les pàgines web respecte a la seva visualització i usabilitat 
en els dispositius mòbils són: 

• Pàgines webs amb visualització a ordinadors i dispositius mòbils: 

o Disseny responsive, disseny web adaptable, és una tècnica de disseny i desenvolupament 
web, (encara poc coneguda però que cada  vegada es va implantant més) que utilitzant 
imatges i estructures  fluïdes, i media-queries al full d’estil CSS, adapta les aplicacions web 
a les mides dels dispositius dels usuaris. La seva idea principal és aconseguir una bona 
visualització en tot tipus de dispositius siguin ordinadors, tauletes o smatphones.   

o Dissenys plans, amb eliminació de detalls com degradats, ombres i  bisells.  
o Scroll infinit, amb desplaçaments verticals o horitzontals per accedir a continguts. 

  
• Pàgines web per a dispositius mòbils: 

o Disseny exclusiu per a dispositius mòbils, amb publicació a dominis .mobi o similars. 
o Disseny i ús restringit als dispositius mòbils, amb el compliment d’una sèrie d’estàndards 

bàsics: XHTML-MP (WAP 2.0), “div” en lloc de taules, no utilitzar frames, configuració del 
servidor per respondre sense necessitat de posar  “www” i adaptació del contingut, sobretot 
les imatges a les característiques dels dispositius.  
 

Tipus d’aplicacions per a dispositius mòbils 

• Aplicacions bàsiques: Per a dispositius que només necessiten enviar o rebre informació puntual. 

• Webs mòbils: Adaptades específicament per a dispositius mòbils, informació estructurada d’acord 
amb les capacitats del dispositius, amb l’objectiu bàsic de mostrar informació. 

• Aplicacions web sobre mòbils: Aplicacions basades en HTML, CSS i JavaScript executades en un 
navegador, amb l’objectiu d’interactuar amb l’usuari i el dispositiu. 

• Aplicacions web mòbils natives: Aplicacions que s’executen amb un component natiu que utilitza un 
navegador, però que tenen alguns dels avantatges que tenen les aplicacions natives.  

• Aplicacions natives: Les aplicacions natives per a mòbils, apps, són les que actualment ofereixen 
més prestacions i més possibilitats d’aprofitar al màxim les prestacions dels diferents dispositius 
mòbils, i ofereixen una millor experiència d’usuari. Però tenen l’inconvenient per als 
desenvolupadors de que han de fer versions diferents per a cada plataforma Android, iOS, 
Windows Phone, etc. i a més dins les mateixes plataformes també trobem una fragmentació, les 
diferents versions de software. 

Estratègies de desenvolupament 

Actualment les principals estratègies de desenvolupament per aconseguir una bona visualització i usabilitat 
en els dispositius mòbils són: 

• Desenvolupament web: Aplicacions basades en llenguatges de marques, que afegeixen la 
possibilitat de programar i verificar sense un emulador o dispositiu real.  
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• Entorns de desenvolupament natius: Aplicacions que ofereixen la millor experiència d’usuari, 
especialment dissenyades per a plataformes i dispositius específics i que poden aprofitar totes les 
seves capacitats.  

• Entorns de desenvolupament multiplataforma: Aplicacions web que permeten arribar a diferents 
plataformes amb un mateix codi, que no tenen la mateixa experiència d’usuari ni les mateixes 
prestacions que les aplicacions natives, però que cada vegada evolucionen i n’aconsegueixen més, 
utilitzen elements estàndard com HTML5, CSS i JavaScript.  

Un experts en usabilitat de reconegut prestigi com Jakob Nielsen i Raluca Budiu, diuen en el seu llibre 
Mobile Usability, que la millor estratègia actual per a mòbils són les aplicacions i que la millor estratègia 
futura seran els llocs web. 

 
 
 

Capítol 3: Disseny 
1. Disseny de l’aplicació 

Navegació 
 
Aquesta aplicació web ha de tenir una navegació, visualització i usabilitat adequada als diferents 
dispositius mòbils i per tant un dels condicionants importants a nivell de disseny és la distribució dels 
continguts en diferents pàgines/entrades, amb aquests criteris principalment: 

• Que els elements presents en el menú principal siguin els menys possibles. 
• Que l’accés als diferents continguts es pugui realitzar d’una manera fàcil i ràpida. 
• Intentar en la mesura del que sigui possible que les pàgines/entrades no siguin inacabables. 

Seguint aquest criteris esmentats abans, la navegació d’aquesta web buscarà sobretot la facilitat d’ús i 
reduir el nombre d’elements de menú i de nivells d’aquest menú, per tal de no oferir una llista inacabable i 
amb múltiples ramificacions en els dispositius mòbils. Per aconseguir això es reduirà el nombre de pàgines 
principals, i les pàgines secundàries i les pàgines filles què només mostrin un contingut molt específic, no 
apareixeran en el menú principal. 
Algunes pàgines/entrades tindran uns llistats/entrades del lloc o del esdeveniment que portarà directament 
a una pàgina/entrada dedicada. 
Resum de les característiques que té aquesta aplicació web després de les últimes modificacions:  

 Capçalera, cos, barra lateral a la dreta i peu. 

Aquesta aplicació web presentarà diferents tipus de pàgines: 

Pàgina d’inici:   

Capçalera: amb imatges representatives, amb un slider (tres imatges, que presenten el poble, les festes i 
els llocs d’interès local), el títol de l’aplicació i el menú principal.  

Cos: que mostrarà diferents continguts i que presentarà una distribució una mica diferent de les altres 
pàgines: Tres columnes en la part alta, amb una presentació diferenciada, el Lluçanès, Les Festes i Rutes i 
després els continguts específics de la pàgina. 
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Barra lateral: en aquesta pàgina la barra lateral es visualitza després de les tres columnes especials, amb 
enllaços i els diferents ginys: 

o Cercador. 
o Traductor.  
o Icones xarxes socials. 
o Login/Logout 
o Novetats (Agenda propera i Notícies). 
o Galeries (Pàgines de fotos i vídeos). 
o Com arribar. 
o Telèfons i serveis. 
o El Temps. 
o Tweets Perafitenc.  

Peu: comú a totes les pàgines, dividit en quatre columnes: 

 Menú: pàgines principals. 
 Esteu a: breadcrumb de navegació per a poder saber el lloc que ocupa la pàgina dins de l’aplicació 

web. 
 Enllaços de col·laboradors:  col·laboracions i aportacions a la aplicació web 

 Tornar a Inici. Enllaç per tornar a la pàgina d’Inici. 

Pàgines principals (Excepte Rutes) 

 Capçalera: sense imatge, amb el títol i menú principal. 
 Cos: Contingut 
 Barra lateral: comuna excepte giny com arribar que només es visualitza a Inici i Lluçanès. 
 Peu: comú.  

 

Pàgina de contacte: 

 Capçalera: sense imatge, amb el títol i menú principal. 
 Cos: Presentació, opció de fer comentaris. 
 Barra lateral: comuna, sense el giny com arribar. 
 Peu: comú. 

 

Pàgines especials: entrades, galeries de fotos, vídeos, etc. 

 Capçalera: sense imatge, amb títol i menú principal. 
 Cos: Contingut específic, les pàgines d’entrades estan dividides en categories, les entrades 

principals mostren un resum amb la imatge destacada de les entrades filles. 
 Barra lateral: comuna a aquest tipus de pàgines, amb els ginys: cercador, traductor, xarxes socials, 

telèfons i serveis i el temps. 
 Peu: comú. 
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2. Arbre de navegació 

 
         
                                                            Imatge 42 Arbre de navegació 
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2. Wireframes 

Per desenvolupar aquesta aplicació es varen realitzar diferents tipus de wireframes per a web. 

Wireframes preliminars tipus sketch: versió 1 

               
Imatge 43 sketch Inici-1                                           Imatge 44 sketch Lluçanès-1  

           
Imatge 45 sketch Rutes-1                                       Imatge 46 sketch Festes-1  

Aquesta primera versió tenia una capçalera amb una imatge fixa, títol i cercador en totes les pàgines, una 
pàgina d’inici amb una presentació diferent, amb dues àrees destacades, una amb dos elements i una altra 
amb tres, abans del contingut i la barra lateral  amb peu al final comú.  
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Versió 2 

            
Imatge 47 sketch Inici-2                                                      Imatge 48 sketch Lluçanès-2 

            
Imatge 49 sketch Rutes-2                                                   Imatge 50 sketch Festes-2 

Aquesta segona versió, seria la versió preliminar de la solució adoptada finalment. Imatge a la capçalera  
només en la pàgina Inici, que també tindrà tres elements destacats abans del contingut i la barra lateral. 
Resta de pàgines capçalera només amb títol, menú i xarxes socials, la barra lateral i el peu comuns a totes 
les pàgines. 
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Wireframes previs a la versió definitiva 

Versió web 

            
Imatge 51 wireframe Inici                                                   Imatge 52 wireframe Perafita 

             

Imatge 53 wireframe Lluçanès                                            Imatge 54 wireframe Festes 

Únicament he posat uns quants wireframes la resta són als annex. 
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Wireframes versió mòbil 

                

Imatge 55 Wireframe Inici vm                                     Imatge 56 Wireframe menú obert vm 

                 

Imatge 57 wireframe Perafita vm                              Imatge 58 wireframe Festes vm 
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Imatge 59 wireframe rutes vm                                         Imatge 60  wireframe agenda vm 

3. Prototips   

Prototips reals visualitzats en un emulador 

                    

Imatge 61 prototip inici                       Imatge 62 pro. inici menú obert             Imatge 63 pro. Perafita 
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Imatge 64 pro. Festes                        Imatge 65 pro. Agenda                          Imatge 66 pro. Rutes  

                       

Imatge 67 pro on menjar                        Imatge 68 pro. Fotos                         Imatge 69 pro. Contacte 
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Prototips reals visualitzats en el navegador, estrenyent la pàgina.  

   

Imatge 70 pro inici llarg-1                   Imatge 71 pro inici llarg-2                        Imatge 72 pro inici llarg-3 
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Imatges 73 pro casc antic-1          Imatge 74 pro casc antic-2           Imatge 75 pro pobles-1 
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Imatge 76 pro pobles 2                 Imatge 77 pro pobles 3                   Imatge 78 pro pobles 4 
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Prototips reals visualitzat en emulador iPAD 

   

Imatge 79 pro Inici iPad-v                                   Imatge 80 pro inici iPad-h 

          

Imatge 81 pro Perafita iPad-v                              Imatge 82 pro Perafita iPad-h 
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Imatge 83 pro menú obert iPad              Imatge 84 pro Lluçanès iPad                       Imatge 85 pro festes iPad 

        

Imatge 86 pro rutes iPad                            Imatge 87 pro miradors iPad                   Imatge 88 pro romànic iPad    

         

Imatge 89 pro pobles iPad                                                  Imatge 90 pro masies IPad                    
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4. Plataforma de desenvolupament 

Un cop abandonada la idea original d’utilitzar Adobe Dreamweaver i Adobe Muse per realitzar l’aplicació, 
es pren la decisió d’utilitzar un CMS. 

4.1. Definició de CMS  

CMS són les sigles de Content Management System, en català Sistema de Gestió de Continguts. 
Un CMS és un programa que permet la publicació, edició i modificació de contingut digital multimèdia, així 
com el manteniment d’una interfície. Els CMS generen pàgines web dinàmiques interactuant amb el 
servidor web a petició de l’usuari, amb el format predefinit  i extraient el contingut de la base de dades del 
servidor. 
Això permet gestionar, amb un format estandarditzat, la informació del servidor, reduint el temps per a 
descarregar les pàgines. El fet de treballar amb bases de dades permet actualitzar-les ràpidament, incloent 
nova informació o editant la informació existent. 
Els CMS són especialment útils en les webs que s’han d’actualitzar constantment, i encara més sí les 
persones que han d’editar la informació no tenen coneixements d’informàtica. Amb un CMS totes aquestes 
persones poden afegir continguts sense preocupar-se de la programació de la plataforma de la web o del 
codi de la plana web. Només han de connectar-se, introduir els codis d’accés corresponents i poden pujar 
a la web la informació sense cap tipus de problemes amb un sistema ràpid i preparat per fer-ho, que 
publicarà aquest continguts automàticament en el llocs que ha decidit l’editor/administrador. 

4.2. Classificació dels CMS 

Podem trobar centenars de CMS amb diferents possibilitats i variants, diferenciats per les seves 
funcionalitats, el seu ús o per les tecnologies que utilitzen. 

Una primera classificació la podríem establir diferenciant els CMS segons: 

 La plataforma (incloent-hi el llenguatge de programació utilitzat). 
 El tipus de llicència (codi propietari o codi obert). 
 El tipus d’aplicació a desenvolupar (fòrum, bloc, portal, etc.). 

 
4.3. Característiques d’un bon CMS 

Hi ha una unes quantes característiques que tot bon CMS ha de complir. I el millor de tot és que aquestes 
característiques s’activen automàticament, només pel simple fet del seu ús,  sense cap tipus d’esforç 
addicional ni per part de l’administrador, editor o desenvolupador. 

 Separació de contingut i presentació. 
 Facilitat d’ús del panell d’administració. 
 Seguretat. 
 Extensibilitat (plugins o mòduls). 
 Escalabilitat. 
 Estàndards. 
 Sindicació de continguts 
 Accessibilitat. 
 Estabilitat.  
 Facilitat d’instal·lació i manteniment. 
 Facilitat d’adaptació i personalització. 

o Funcionalitats. 
o Aspecte. 

 Interconnectivitat, Capacitat de connexió a altres sistemes. 
 Aplicacions integrades.  
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4.4.  Tipus de CMS   

Els CMS els podríem diferenciar pels tipus d’aplicacions desenvolupades: 
 
 Genèriques 
 Fòrums 
 Blogs 
 Wikis 
 e-learning 
 Xarxes socials 
 Comerç electrònic 

 
Tot i que els límits són una mica difusos, entre un tipus d’aplicació o bé un altre, i que com més flexible 
sigui un CMS, més possibilitats té d’adaptar-se a diferents tipus d’aplicacions. 
 
Genèriques  
 
Que no tenen unes funcionalitats específiques, sinó que cobreixen diverses funcionalitats. 
Els CMS d’aquest tipus estan pensats per adaptar-se pràcticament a qualsevol funcionalitat, el seu 
desavantatge principal és el fet de que al ser més complerts, la seva configuració i el seu panell 
d’administració també poden ser més complicats. 
Alguns dels CMS més coneguts són d’aquests tipus: 
 
 Open CMS. 
 Joomla 
 Plone 
 Drupal    

 
Fòrums 
 
Llocs per intercanvia missatges en forma de discussió, fent preguntes i responent-les. 
Un dels CMS més utilitzats és: 
 
 phpBB 

 
Blogs 
 
Publicacions electròniques que recopilen articles publicats per un o més autors, normalment ordenats 
cronològicament de més a menys recent. 
Alguns dels més coneguts són: 
 
 Wordpress 
 Pivotx 

 
Wikis 
 
Llocs web en els què els visitants poden editar directa i fàcilment qualsevol de les seves pàgines i afegir 
seccions noves. 
 
 MediaWiki 
 TikiWiki 
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e-learning 
 
En l’àmbit de l’eduació i l’aprenentatge electrònic també es poden trobar CMS especialitzats. Un dels més 
coneguts i utilitzats es: 
 
 Moodle 

 
Xarxes socials 
 
Una xarxa social és una aplicació web en la què tots els usuaris s’identifiquen utilitzant perfils (dades, 
fotos, etc.) i poden generar continguts i establir relacions entre ells, contactes, missatges interns, etc. 
Les xarxes socials són cada vegada més comuns a Internet, Facebook, Twitter o MySpace són alguns 
exemples.  
Aquest fet ha generat la necessitat de crear aplicacions d’aquests tipus, tot i que els CMS genèrics com 
Drupal o d’altres com Wordpress podrien servir de base, hi ha CMS específics com: 
 
 Pligg. 
 Meneame.com. 
 Elgg 

 
Comerç electrònic 
 
Alguns dels CMS de comerç electrònic més utilitzats són: 
 
 Magento 
 OpenCart 
 Prestashop 
 Zencart. 
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4.5.  CMS provats 
 

Per les necessitats especifiques de l’aplicació que vull desenvolupar he decidit provar en localhost utilitzant 
el paquet integrat XAMPP els CMS; 

 Drupal 
 

CMS de codi obert amb llicència GPL basat en PHP/MySQL. http://www.drupal.org   

Drupal té al darrere una comunitat molt ample, té molta documentació, es pot trobar suport per a possibles 
problemes i trobem un gran quantitat de mòduls addicionals, 

Té unes quantes funcionalitats bàsiques, que s’instal·len automàticament sense necessitat d’afegir mòduls. 

Els seus avantatges principals són: 

• Plataforma altament verificada. 
• Una mateixa instal·lació serveix per a diferents llocs. 
• API. 
• Adaptabilitat.  
• Sistema de plantilles potent, es poden convertir plantilles CSS o XHTML a Drupal fàcilment. 

Desavantatges: 

o Si no compleix els requisits del projecte, l’adaptació pot ser difícil. 
o El panell d’administració no és gaire intuïtiu. 
o És necessari buscar i provar mòduls entre milers. 
o Control de les versions dels mòduls, problemes amb la estabilitat. 

Després de provar Drupal un parell de dies vaig arribar a la conclusió que era massa complex per a mi en 
aquells moments, que necessitava més temps d’aprenentatge del que disposava, i que visualment els 
temes que vaig provar tampoc acabaven d’agradar-me, 

Tot i això he de valorar molt positivament les enormes possibilitats que ofereixen els seus mòduls. 

 

 Joomla  
 

CMS de codi obert amb llicència GPL, basat en PHP/MySQL. CMS bastant flexible i adaptable a diferents 
necessitats. http://www.joomla.org  

Joomla a més d’oferir moltes funcionalitats en la seva versió bàsica, també ofereix possibilitats d’ampliació 
utilitzant extensions de diferents tipus: 

 Components 
 Mòduls 
 Plantilles 
 Plug-ins   

Quan estava provant Joomla, vaig tenir problemes amb la instal·lació del paquet XAMPP, i per aquest 
motiu no vaig poder completar una instal·lació correcta per poder fer la prova. 
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 Pivotx 
 

És un CMS orientat a la creació de blogs, també amb llicència GPL, una de les seves característiques 
particulars és que no necessita un motor de base de dades, cosa que facilita la seva instal·lació i ús en 
entorns que no tenen cap sistema de base de dades.  

Té també una bona quantitat de funcionalitats bàsiques disponibles ja des de la seva instal·lació. 

Avantatges principals: 

 És senzill i fàcil d’utilitzar. 
 És una bona opció per treballar sense base de dades. 

Desavantatges: 

o La seva comunitat d’usuaris encara és molt petita. 
o Poca quantitat d’extensions disponibles. 
o Pocs temes disponibles, sobretot en comparació amb les altres opcions.  

Vaig fer una prova instal·lant uns parell de temes, però vaig adonar-me que no complien del tot les meves 
necessitats respecte a l’aplicació i que les seves possibilitats de expansió amb extensions eren petites en 
comparació amb altres CMS.  

Vaig descartar-lo, és una molt bona opció per a un blog, però no s’adapta també com Wordpress a llocs 
més complexes. 

 

 Wordpress  
 

El Wordpress és un dels CMS més utilitzats en blogs i també en projectes web més generals.  

http://www.wordpress.org , també amb llicència GPL i programat en PHP. 

En un principi es va plantejar com una manera senzilla per administrar els continguts dels blogs, però 
aquest sistema ha evolucionat tant que actualment també s’utilitza en llocs web de propòsit genèric. 

Té un bon conjunt de funcionalitats bàsiques disponibles des del moment de la seva instal·lació: 

• Sistema de ginys que permet afegir funcionalitats ràpidament, arrossegant i deixant anar. 
• Activació senzilla dels temes, amb instal·lació i actualització directament des del panell 

d’administració. 
• Plug-ins que afegeixen funcionalitats. 
• Múltiples categories per als articles. 
• Definició de diferents tipus de contingut. 
• Tracbacks i pingbacks. 
• Actualització remota del blog o del lloc, possibilitat de fer-ho inclús des d’un iPhone o des de un 

Android amb aplicacions natives. 

 

I els seus avantatges principals són: 

 Està enfocat a un ús senzill. 
 Té un panell d’administració molt intuïtiu.  
 Està optimitzat per a cercadors. (SEO) 
 Les seves pàgines poden tenir “pares”, és a dir, es poden crear jerarquies, seccions i subseccions. 
 Es poden trobar infinitat de plug-ins que afegeixen funcionalitats. 
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I com a desavantatges: 

o Tot i la seva flexibilitat, si les necessitats del lloc són molt específiques, pot no ser la millor elecció, 
encara que tingui plug-ins dedicats, per exemple segurament no seria la primera opció per fer un 
lloc dedicat exclusivament al comerç electrònic. 

o També podríem dir que segurament tampoc es la millor opció per llocs webs molt complexos amb 
milers de pàgines, el seu rendiment se’n ressent.  

Sens dubte el més fàcil d’utilitzar sense tenir coneixements amplis del sistema, molt visual en la seva 
forma de treballar, els temes s’adapten d’una manera molt ràpida i permetent fer diferents tipus de proves 
immediatament. 

Per la meva petita experiència anterior i per la seva forma de treballar molt més visual vaig decidir utilitzar 
wordpress per preparar el desenvolupament de l’aplicació web, primer en localhost i després en el lloc web 
definitiu. 

XAMPP em va continuar donant problemes, vaig instal·lar-lo un altre cop, però continuaven els problemes, 
i després d’uns dies, vaig decidir treballar directament al lloc web. 
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Capítol 4: Conclusions i línies de futur 
1. Conclusions 

 
El treball en línies generals podríem dir que ha estat satisfactori, s’han assolit els dos objectius principals 
del projecte, la realització del TFM i la publicació d’una aplicació web dedicada al poble de Perafita. 
Aquest treball m’ha permès dur a la pràctica alguns dels coneixements adquirits en els estudis de Grau i 
en el Màster, en les seves diferents assignatures i en l’ús de diferents programes i tecnologies.  
I principalment adquirir/ampliar coneixements respecte als CMS, els gestors de continguts, les seves grans 
possibilitats de desenvolupament de tot tipus d’aplicacions web i d’aplicació de funcionalitats a les 
mateixes. 
 
Conclusions del treball: 
 
Lliçons que s’han aprés del treball? 
 
Les principals lliçons apreses d’aquest treball estan associades als objectius i l’abast del projecte, els 
objectius i l’abast dels mateixos en un primer moment eren massa ambiciosos, desenvolupar i publicar una 
aplicació web orientada a la publicació d’una app, des de zero, era una carrega de treball inassolible. 
 
Per tant podríem dir que les lliços apreses són: 
 

• Objectius: cal fixar objectius realistes d’acord amb les capacitats de l’equip de treball que les ha de 
dur terme, tant a nivell humà, com tècnic i econòmic.  

• Abast: cal fixar també un abast que sigui assolible per a l’equip de treball. 
• Planificació: una planificació adequada és molt important per a tot tipus de projectes. 

 
 
Reflexió crítica sobre l’assoliment dels objectius plantejats inicialment: 
 
Hem aconseguit tots els objectius principals, però no hem aconseguit un dels objectius generals i objectiu 
secundari del projecte, la publicació d’una app dedicada a Perafita. 
 
Els motius principals de no haver aconseguit aquest objectiu són quatre: 
 

1. L’excés de confiança en el plantejament.  
 
Les teories i les bones intencions són una cosa però quan s’han de portar a la pràctica és quan 
comencen els problemes, un disseny o unes característiques determinades en la teoria són molt 
fàcils de dur a terme, però en la pràctica no es el mateix fer quatre pàgines o més de 100.  
Uns programes permeten fer unes coses fàcilment, però en altres no són tan fàcils d’utilitzar i 
presenten més problemes dels que inicialment es preveia. 
L’alternativa que es plantejava fer només un projecte teòric, amb disseny, prototips i 
conceptualització no interessava, perquè d’aquesta manera no es podia complir amb un dels dos 
objectius principals, la publicació d’una aplicació web. 
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2. La valoració de les possibilitats reals d’aquest objectiu.  

 
Un cop sobre el terreny, mentre estava fent unes fotografies, vaig tornar a constatar que en molts 
llocs del Lluçanès, continuem tenint problemes de cobertura, no tant sols d’Internet amb unes 
velocitats ridícules, fins i tot de cobertura de veu.  
A dins de les cases normalment no es té ni tant sols 3G, sempre s’ha de tenir la xarxa wifi 
connectada.  
Aquest fet fa replantejar seriosament el tema de publicar una app, arribant a la conclusió que fins 
que no millorin les cobertures a tota la zona, es millor prioritzar una aplicació web que s’adapti als 
dispositius mòbils, tenint en compte a més que les apps són exclusives de les diferents 
plataformes, una aplicació web es multiplataforma i es pot visualitzar des de tot tipus de dispositius.  
 

3. El temps. 
 
Quan comences un treball sempre sembla que et sobrarà temps, però quan comencen els 
problemes tot això s’esvaeix i ja no sobra temps, en falta.  
 

4. Els dubtes també varen contribuir notablement a suprimir aquest objectiu: 
 

• Disseny.  
• Contingut de l’app.  
• Necessitat de l’app. 
• Possibilitats de descarrega reals. 
• Diferents plataformes. 

   
Anàlisi crítica del seguiment de la planificació i metodologia al llarg del projecte: 
 
La planificació s’ha seguit més o menys sense problemes, el fet de suprimir l’adaptació, publicació de l’app 
no ha comportat problemes en la planificació, més enllà del fet d’haver de triar un CMS i un tema per 
adaptar.  
La metodologia clàssica no presenta problemes en els projectes personals, més enllà d’haver de complir 
amb les dates de les entregues. 
El canvi que ha sofert el projecte ha afectat també al treball, n’ha garantit l’èxit però també ha comportat 
canvis en la planificació i hores de feina en el nou plantejament.   
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2. Línies de futur 
 

Les línies de possibles ampliacions o millores d’aquest projecte les podríem dividir en dos àmbits: 
 

1. Manteniment, consolidació i ampliació de l’aplicació web. 
 
El manteniment i consolidació de l’aplicació web són objectius prioritaris en un futur immediat, així 
com l’ampliació d’alguns dels seus continguts sobretot en referència a la comarca del Lluçanès, 
una mica limitats en aquesta primera versió, per falta de temps, informació i continguts respecte a 
alguns dels pobles. 
  

2. Creació i publicació d’una app dedicada. 
 
Aquest ja era un dels objectius expressats en el projecte, però malauradament no ha estat possible 
portar-ho ha terme en aquesta fase del mateix i de moment quedarà pendent sense data de 
realització, com a mínim fins que no millorin notablement les infraestructures de les xarxes de 
telefonia mòbil, actualment les cobertures d’Internet són molt dolentes i en alguns llocs inexistents.  
 
Amb l’ajornament de la creació i publicació de l’app dedicada, també podem considerar la 
possibilitat d’oferir unes prestacions que en la versió que haguéssim presentat en aquest moment 
no eren viables, com per exemple la realitat augmentada, geolocalització, etc.  
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Pàgina Perafita 
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Pàgina Lluçanès 
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Pàgina festes 
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Pàgina agenda 
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Pàgina on menjar i dormir 
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Entrada categoria Rutes 
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Pàgina de contacte 
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Pàgina de l’agenda propera 
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Pàgina fotos antigues 
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Entrada categoria les masies 
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Entrada categoria pobles del Lluçanès 
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Entrada categoria festes La Candelera 
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Pàgina cases rurals, agroturisme 
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Entrada categoria miradors de la comarca 
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Entrada categoria romànic del Lluçanès 
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Pàgina de fotos 
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Entrada dedicada festes de La Candelera 2013 
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Entrada dedicada Lluçà monestir 
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Annex B 

Wireframes de mol baixa qualitat 

Pàgina Inici 
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Pàgina Lluçanès 
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Pàgina festes 
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Pàgina llocs d’interès 
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Entrada pobles 
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Entrada rutes 
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Pàgina agenda 
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Pàgina de contacte 
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Pàgina de fotos 
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Pàgina on menjar i dormir 
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Wireframes de baixa qualitat 
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	Els CMS són especialment útils en les webs que s’han d’actualitzar constantment, i encara més sí les persones que han d’editar la informació no tenen coneixements d’informàtica. Amb un CMS totes aquestes persones poden afegir continguts sense preocupa...
	4.2. Classificació dels CMS
	Podem trobar centenars de CMS amb diferents possibilitats i variants, diferenciats per les seves funcionalitats, el seu ús o per les tecnologies que utilitzen.
	Una primera classificació la podríem establir diferenciant els CMS segons:
	 La plataforma (incloent-hi el llenguatge de programació utilitzat).
	 El tipus de llicència (codi propietari o codi obert).
	 El tipus d’aplicació a desenvolupar (fòrum, bloc, portal, etc.).
	4.3. Característiques d’un bon CMS
	Hi ha una unes quantes característiques que tot bon CMS ha de complir. I el millor de tot és que aquestes característiques s’activen automàticament, només pel simple fet del seu ús,  sense cap tipus d’esforç addicional ni per part de l’administrador, ...
	 Separació de contingut i presentació.
	 Facilitat d’ús del panell d’administració.
	 Seguretat.
	 Extensibilitat (plugins o mòduls).
	 Escalabilitat.
	 Estàndards.
	 Sindicació de continguts
	 Accessibilitat.
	 Estabilitat.
	 Facilitat d’instal lació i manteniment.
	 Facilitat d’adaptació i personalització.
	o Funcionalitats.
	o Aspecte.
	 Interconnectivitat, Capacitat de connexió a altres sistemes.
	 Aplicacions integrades.
	4.4.  Tipus de CMS

	4.5.  CMS provats
	Per les necessitats especifiques de l’aplicació que vull desenvolupar he decidit provar en localhost utilitzant el paquet integrat XAMPP els CMS;
	 Drupal
	CMS de codi obert amb llicència GPL basat en PHP/MySQL. http://www.drupal.org
	Drupal té al darrere una comunitat molt ample, té molta documentació, es pot trobar suport per a possibles problemes i trobem un gran quantitat de mòduls addicionals,
	Té unes quantes funcionalitats bàsiques, que s’instal len automàticament sense necessitat d’afegir mòduls.
	Els seus avantatges principals són:
	 Plataforma altament verificada.
	 Una mateixa instal lació serveix per a diferents llocs.
	 API.
	 Adaptabilitat.
	 Sistema de plantilles potent, es poden convertir plantilles CSS o XHTML a Drupal fàcilment.
	Desavantatges:
	o Si no compleix els requisits del projecte, l’adaptació pot ser difícil.
	o El panell d’administració no és gaire intuïtiu.
	o És necessari buscar i provar mòduls entre milers.
	o Control de les versions dels mòduls, problemes amb la estabilitat.
	Després de provar Drupal un parell de dies vaig arribar a la conclusió que era massa complex per a mi en aquells moments, que necessitava més temps d’aprenentatge del que disposava, i que visualment els temes que vaig provar tampoc acabaven d’agradar-me,
	Tot i això he de valorar molt positivament les enormes possibilitats que ofereixen els seus mòduls.
	 Joomla
	CMS de codi obert amb llicència GPL, basat en PHP/MySQL. CMS bastant flexible i adaptable a diferents necessitats. http://www.joomla.org
	Joomla a més d’oferir moltes funcionalitats en la seva versió bàsica, també ofereix possibilitats d’ampliació utilitzant extensions de diferents tipus:
	 Components
	 Mòduls
	 Plantilles
	 Plug-ins
	Quan estava provant Joomla, vaig tenir problemes amb la instal lació del paquet XAMPP, i per aquest motiu no vaig poder completar una instal lació correcta per poder fer la prova.
	 Pivotx
	És un CMS orientat a la creació de blogs, també amb llicència GPL, una de les seves característiques particulars és que no necessita un motor de base de dades, cosa que facilita la seva instal lació i ús en entorns que no tenen cap sistema de base de ...
	Té també una bona quantitat de funcionalitats bàsiques disponibles ja des de la seva instal lació.
	Avantatges principals:
	 És senzill i fàcil d’utilitzar.
	 És una bona opció per treballar sense base de dades.
	Desavantatges:
	o La seva comunitat d’usuaris encara és molt petita.
	o Poca quantitat d’extensions disponibles.
	o Pocs temes disponibles, sobretot en comparació amb les altres opcions.
	Vaig fer una prova instal lant uns parell de temes, però vaig adonar-me que no complien del tot les meves necessitats respecte a l’aplicació i que les seves possibilitats de expansió amb extensions eren petites en comparació amb altres CMS.
	Vaig descartar-lo, és una molt bona opció per a un blog, però no s’adapta també com Wordpress a llocs més complexes.
	 Wordpress
	El Wordpress és un dels CMS més utilitzats en blogs i també en projectes web més generals.
	http://www.wordpress.org , també amb llicència GPL i programat en PHP.
	En un principi es va plantejar com una manera senzilla per administrar els continguts dels blogs, però aquest sistema ha evolucionat tant que actualment també s’utilitza en llocs web de propòsit genèric.
	Té un bon conjunt de funcionalitats bàsiques disponibles des del moment de la seva instal lació:
	 Sistema de ginys que permet afegir funcionalitats ràpidament, arrossegant i deixant anar.
	 Activació senzilla dels temes, amb instal lació i actualització directament des del panell d’administració.
	 Plug-ins que afegeixen funcionalitats.
	 Múltiples categories per als articles.
	 Definició de diferents tipus de contingut.
	 Tracbacks i pingbacks.
	 Actualització remota del blog o del lloc, possibilitat de fer-ho inclús des d’un iPhone o des de un Android amb aplicacions natives.
	I els seus avantatges principals són:
	 Està enfocat a un ús senzill.
	 Té un panell d’administració molt intuïtiu.
	 Està optimitzat per a cercadors. (SEO)
	 Les seves pàgines poden tenir “pares”, és a dir, es poden crear jerarquies, seccions i subseccions.
	 Es poden trobar infinitat de plug-ins que afegeixen funcionalitats.
	I com a desavantatges:
	o Tot i la seva flexibilitat, si les necessitats del lloc són molt específiques, pot no ser la millor elecció, encara que tingui plug-ins dedicats, per exemple segurament no seria la primera opció per fer un lloc dedicat exclusivament al comerç electr...
	o També podríem dir que segurament tampoc es la millor opció per llocs webs molt complexos amb milers de pàgines, el seu rendiment se’n ressent.
	Sens dubte el més fàcil d’utilitzar sense tenir coneixements amplis del sistema, molt visual en la seva forma de treballar, els temes s’adapten d’una manera molt ràpida i permetent fer diferents tipus de proves immediatament.
	Per la meva petita experiència anterior i per la seva forma de treballar molt més visual vaig decidir utilitzar wordpress per preparar el desenvolupament de l’aplicació web, primer en localhost i després en el lloc web definitiu.
	XAMPP em va continuar donant problemes, vaig instal lar-lo un altre cop, però continuaven els problemes, i després d’uns dies, vaig decidir treballar directament al lloc web.
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