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RESUM 
 

El projecte consisteix a realitzar una web per un conjunt d’empreses del Pla 
d’Urgell, les quals donen suport econòmic, material i moral a Angel Olarán un 
missioner a Wukro (Etiòpia) que pertany als Pares Blancs, mitjançant la qual es volen 
donar a conèixer tan el Col·lectiu de Suport com la persona d’Angel Olaràn, i recaptar 
donacions ja siguin materials o econòmiques per tal d’ajudar l’obra de l’Angel. 
 

També forma part del projecte, una part de gestió de la web, és una interfície 
gràfica mitjançant la qual es poden afegir, suprimir o modificar els continguts de la web 
de forma dinàmica, ràpida i fàcil, per accedir a aquesta part es necessita ser un usuari 
autoritzat amb login i contrasenya. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1 Introducció 
 
El Col·lectiu de Suport a Angel Olarán neix de la voluntat de recolzar l’obra que 

aquest missioner basc duu a terme a la regió del Tigray a Etiòpia, una tasca que fa 
possible que milers de persones, d’una de les regions més pobres d’Àfrica tinguin accés 
a les mínimes condicions per la subsistència. Una població majoritàriament de infants i 
dones, abandonats a la seva sort i amb la constant amenaça de la SIDA, la tuberculosi i 
la desnutrició. 

 
El Col·lectiu comença la seva singladura de forma modesta, de la iniciativa d’un 

grapat d’amics que després de viatjar a la zona, queden captivats per l’obra i la 
personalitat d’Angel Olarán. Una visita amb la que queda palesa la realitat d’una 
extrema pobresa conseqüència de la injustícia i l’abandó de la comunitat internacional a 
territoris en el que no hi existeixen interessos econòmics. 

 
Un país immers en un gran deute extern que l’escanya cada cop més amb les 

continues bel·ligeràncies amb els estats veïns, i com a conseqüència no pot afrontar el 
cost del desenvolupament social i econòmic. 

 
Actualment formen part d’aquest Col·lectiu nombroses empreses del Pla d’Urgell i 

molta gent anònima que mitjançant les seves donacions ajuden en gran mesura a que la 
missió d’Angel Olarán sigui possible. 

 
Una manera interessant de donar-se a conèixer, adaptar-se a les noves tecnologies i 

captar nous socis és mitjançant una pàgina web. 
 

 
1.2  Objectius 
 

Dins de l’apartat objectius cal diferenciar-ne dos tipus: 
 
Objectius del Col·lectiu: 
 

- Donar a conèixer el Col·lectiu de Suport a l’Angel Olarán del Pla d’Urgell. 
 
- Donar a conèixer la vida i obra de l’Angel Olaràn com a missioner dels Pares 

Blancs a Wukro. 
 

- Donar a conèixer la realitat econòmica, política, medioambiental i geogràfica de 
Wukro i Etiòpia. 

 
- La visualització de la web als ordinadors (de poca potència) de l’escola de 

Wukro. 
 

- Recol·lectar material necessari per a l’obra de l’Angel Olarán a Wukro, ja sigui 
mitjançant campanyes específiques o iniciatives pròpies. 

 
- Recol·lectar diners per a l’obra de l’Angel Olarán a Wukro. 
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- Captar socis per al Col·lectiu de Suport a Angel Olarán. 

 
- Informar d’actes públics relacionats amb el Col·lectiu de Suport, ja siguin 

exposicions, xerrades, etc. 
 

- Poder modificar el contingut web sense tenir coneixements de programació web. 
 

- Poder afegir àlbums i fotos des de qualsevol lloc on hi hagi un ordinador i 
connexió a internet. 

 
- Internacionalització: tenir la web en català i castellà, per tal d’arribar a un públic 

més ampli. 
 
Objectius de disseny i implementació: 
 

- Dissenyar una web usable [La mesura en que un producte es pot usar per 
determinats usuaris per aconseguir objectius específics amb efectivitat, 
eficiència i satisfacció en un context d’ús especificat. (ISO 9241-11)]. 

 
- Dissenyar una web accessible [El poder de la Web está en su universalidad. El 

acceso para todos, sin tener en cuenta las discapacidades, es un aspecto 
fundamental (Tim Berners-Lee, Director del W3C Introducción a la WAI: Web 
Accessibility Initiative)]. 

 
- Aplicar el model de procés centrat en l’usuari. [ISO 13407: Human-centred 

design processes for interactive systems (1999)]. 
 

- Dissenyar una web de poc pes (en quan a tamany i utilització de recursos), en 
conseqüència a l’objectiu del Col·lectiu de visualitzar la web des d’ordinadors 
poc potents. 

 
- Dissenyar una interfície gràfica per tal que des del col·lectiu es pugui actualitzar 

(modificar, afegir, suprimir) el contingut de la web d’una manera senzilla i 
ràpida i des de qualsevol ordinador amb connexió a internet. 

 
La usabilitat, accessibilitat i el disseny centrat amb l’usuari són tres dels principals 

objectius de la disciplina en què s’emmarca el projecte: Interacció Persona Ordinador 
(IPO). 

 
 
1.3 Estructura del document 

 
- Introducció: es presenta una breu introducció al Col·lectiu juntament amb una 

motivació per la realització del projecte, també s’enumeren els objectius i 
s’exposa l’estructura que té aquest document. 

 
- Col·lectiu de suport a Angel Olarán: presentació dels membres del Col·lectiu 

juntament amb les activitats que realitzen, biografia d’Angel Olarán i breu 
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presentació de Wukro, població on es situa l’acció d’aquest missioner i del 
Col·lectiu de suport. 

 
- Informació i tecnologies utilitzades: introducció a l’enginyeria del software, 

usabilitat, accessibilitat i disseny centrat amb l’usuari i exposició dels possibles 
beneficis obtinguts de l’aplicació d’aquests, i per acabar enumeració de les 
tecnologies hardware i software utilitzades pel disseny i implementació del 
projecte. 

 
- Implementació: s’inclou tot el referent a la realització del projecte, gestió del 

projecte, models utilitzats, casos d’ús amb els diagrames de casos d’ús i per 
últim un test d’accessibilitat web amb l’eina TAW, també s’inclou un test al full 
d’estil. 

 
- Disseny de la web: extern i intern. Externament s’expliquen la distribució dels 

elements i internament el funcionament entre els arxius. 
 

- Proves i conclusions. 
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2. COL·LECTIU DE SUPORT A ANGEL OLARÁN 
 

2.1 Integrants del Col·lectiu 
 

 
2.2 Què fan? 

 
El Col·lectiu de suport a Angel Olarán va començar a treballar amb l’enviament 

de material humanitari, maquinaria i roba, així com equips sanitaris, com a punt de 
partida que es va complementar amb programes de desenvolupament, com la 
construcció de pous i canalitzacions per al rec i l’aigua de boca. 

 
Al mateix temps i amb la col·laboració de la organització Lleida Solidaria i 

l’empresa pública Recsa es duu a terme el projecte per la construcció d’un 
embassament. Aquesta obra permetrà recollir aigua en els mesos de pluja i garantir 
l’abastament durant els nou mesos de sequera. 

 
L’obra d’Angel Olarán ha obert els seus braços de tal manera que actualment és 

imprescindible comptar amb ajut exterior per tal de poder mantenir el nivell d’ajut per a 
totes les persones que arriben al centre social de St. Marys’s. Per aquest motiu el grup 
de suport del Pla d’Urgell també a obert un programa de ajut personalitzat a les famílies 
de orfes, amb un ajut mensual de 18 Euros es garantitza alimentació, sanitat i educació 
per a un nucli familiar de tres persones. Aquesta iniciativa que es va engegar el past any 
ja compta en l’actualitat amb més d’un centenar de col·laboradors. Persones que 
periòdicament fan una aportació econòmica amb la que es responsabilitzen d’una de les 
famílies de la població de Wukro. 

 
L’organització personalitza aquesta ajuda agermanant els donats i els receptors, 

dels que reben informació periòdica de la seva evolució tan educativa com sanitària. 
 

El col·lectiu també pretén fer tasques de divulgació en els centres escolars de la 
comarca, no amb la intenció ni l’objectiu de traslladar la misèria si no de fer pedagogia 
de la solidaritat i del respecte pels mes desfavorits. Divulgar costums i tradicions d’una 
cultura que malgrat la actual pobresa econòmica es d’un gran valor humà. 

 
Una organització modesta i de la nostra comarca que davant de tot vol garantir la 

efectivitat i la transparència de totes les ajudes econòmiques que rep. 
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1.3 Angel Olarán 
 

Conegut com Abba Melaku (Ángel de Dios), va néixer a Hernani al 1938 i és 
missioner dels Pares Blancs. Després de passar vint anys a Tanzània va ser cridat per 
realitzar la seva labor en el nord d’Etiòpia, a la regió de Tigray, a la frontera amb 
Eritrea, concretament a la localitat de Wukro, on actualment hi viu realitzant projectes 
agraris d’aprofitament d’aigua, menjadors infantils, plans per treure a les dones de la 
prostitució i programes d’atenció als 900 nens orfes que té acollits. 

 
Melaku i els missioners d’Àfrica van fer realitat el col·legi Sant Mary’s en el que 

s’imparteixen estudis d’agricultura, comerç i electromecànica a mes de 400 joves entre 
els 16 i els 21 anys.  

 
Però la realitat social d’un poble de pas obligat, entre el mar el nord i la capital 

Addisa Abeba, en el que el 60% de la població viu per sota del llindar de la pobresa, no 
era només de manca educativa. La prostitució, la fam, la Sida la tuberculosis i altres 
enfermetats provocaven un elevat índex de mortalitat en la majoria d´homes i dones que 
deixaven un gran nombre d’orfes, abandonats i amb poques possibilitats de subsistència. 
Melaku va posar en marxa un programa d’ajut a aquesta joves resistint-se a internar-los 
en un centre de acollida un cop traspassats els pares o familiars més propers, i per tal de 
que disposessin d’un sostre començà a llogar els mateixos habitatges en que vivien amb 
la família. D’aquesta manera els joves continuaven mantenint el caliu familiar i es 
desenvolupaven en un entorn social en llibertat. Al marge de la garantia del habitatge 
els missioners també es facilitarien una petita quantitat mensual per tal de que fessin 
front a la seva manutenció. Un iniciativa que també es va traslladar a les persones grans 
i als malalts, però un programa que es va iniciar aproximadament amb 800 beneficiats, 
hores d’ara ja supera els 3.000 i segons Angel Olarán continuarà creixent. 
 

Fins ara els missioners d’Àfrica podien mantenir aquesta estratègia social amb 
les ajudes humanitàries de diferents organitzacions i dels fons propis de la congregació, 
però el problema s’ha agreujat tant que tot un projecte de mes de 12 anys esta en perill.  
Malgrat tot Melaku no perd l’esperança, la seva gran fe el du a multiplicar tot allò que 
cau a les seves mans per menuda que sigui, així o assegura, ell vol que els “seus nens” 
tinguin una formació que visquin en la pobresa “però amb dignitat”. És per això que sap 
perfectament aquells que no assisteixen a classe i si el comportament és reiteratiu por 
arribar a negar-hi l’ajut durant una temporada. 
 

La lluita d’Angel Olarán també està dirigida contra la prostitució, un dels 
horitzons de la pobresa una forma còmoda d’aconseguir diners, però que condueix a 
enfermetats i marginació. Ell intenta donar formació, no tan religiosa com humana, en 
primer lloc a les joves, que “a partir dels catorze anys són nenes amb cos de dona” i en 
una zona amb un alt índex de militars es solen fixar en elles. Des de la missió se’ls 
ofereix formació sexual i intenten que no caiguin en el parany dels diners, des del que 
poden acabar sent mares en soledat i abocades al comerç del sexe. 

 
Aquest home de 69 anys, manté viva una esperança per a milers d’infants, que 

malgrat les condicions en que han de viure, son capaços de regalar un somriure i una 
gran dosis d´afecte a qualsevol que se’ls apropi amb bona voluntat. 
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Passejar pels carrers de Wukro es com si en un instant el món no hagués 
evolucionat, els carros arrossegats per animals, els ases carregats de feixos de llenya, els 
cares de terra, els ramats de bestiar sortint de qualsevol habitatge, els bous llaurant amb 
els estris de fusta...et ve a la memòria les imatges del pessebre de Nadal. 

 
I en aquest entorn Angel intenta mantenir una comunitat més humana que 

religiosa, ell diu que no intenta convertir a ningú, una frase que no sóc al primer a qui 
repeteix, “no he contribuït a estendre el cristianisme en aquesta zona”, ell assegura que 
la gent del seu voltant, amb una gran fe ortodoxa, no necessita que l’hi parlin de religió. 
 
 

1.4  Wukro 
 

Wukro es troba al nord del país, a la regió del Tigray. Aquesta regió delimita amb 
Eritrea al nord i amb el Sudan l´est. 

 

 
L´economia d´Etiòpia està basada en l´agricultura que absorbeix el 45% del 

Producte Interior Brut, el 90% de les exportacions i el 80% de la mà d´obra. El producte 
principal és el cafè destinat en la seva gairebé integritat a l´exportació, del que viuen 
directa o indirectament el 25% de la població. Aquest alt volum, unit a la variabilitat 
dels preus internacionals del cafè, fan que la balança exportadora sigui molt vulnerable. 
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3. INFORMACIÓ I TECNOLOGIES UTILITZADES 
 
 3.1 Informació 
 

3.1.1 Enginyeria del Software 
 

La Enginyeria del Software és una disciplina d’enginyeria que integra mètodes, 
eines i procediments per al desenvolupament del software, aplicats de manera 
sistemàtica i organitzada des d’un punt de vista de qualitat. L’Enginyeria del Software 
abasta: 

 
- Processos del desenvolupament del software. 
- Mètodes i tècniques per al desenvolupament del software. 
- Eines automàtiques d’ajuda el desenvolupament del software. 
- Sistemes d’avaluació de la qualitat del software. 

 
 

3.1.2 Interacció Persona Ordinador (IPO) 
 
Disciplina relacionada amb el disseny, implementació i avaluació de sistemes 

informàtics interactius per a l’ús de éssers humans i amb l’estudi dels fenòmens més 
importants amb els que està relacionat. (ACM SIGCHI curriculla, 1992) 

 
Els ordinadors avui en dia són utilitzats per un ampli ventall de persones per a 

tot tipus d’objectius. Alguns sistemes informàtics funcionen amb poca intervenció 
humana però la majoria són interactius, interactuant amb persones o usuaris que estan 
involucrats amb la resolució de tasques. En aquests casos la interfície persona-
ordinador, que també es coneguda com interfície d’usuari, es normalment un factor molt 
important del èxit o el fracàs d’un sistema interactiu. 

 
 Parlant estrictament, la interfície la composen els dispositius d’entrada i sortida i 
els programes que la fan funcionar, però des d’un punt de vista més general compren tot 
el que té a veure amb l’experiència d’un usuari i l’ordinador, com l’entorn de treball, 
l’organització en la que treballa, l’entrenament que ha tingut, l’ajuda que rep, etc. 
 
 Perquè és tan important estudiar la interfície d’usuari? Per què tal com he dit 
anteriorment és una part important de l’èxit d’una aplicació interactiva. Els treballs 
realitzats per Myers [MYE92] a una enquesta feta pels desarrolladors, s’estima que al 
voltant d’un 48% del codi d’una aplicació està dedicat a la interfície. Un altre aspecte 
que cal destacar és que cada vegada els ordinadors seran utilitzats per gent menys 
preparada, en conseqüència que els recursos i coneixements necessaris per al disseny i 
desenvolupament de les interfícies serà cada vegada més necessari. 

 
 
3.1.3 Usabilitat 

 
 “La mesura en que un producte es pot usar per determinats usuaris per 
aconseguir objectius específics amb efectivitat, eficiència i satisfacció en un context 
d’ús especificat.” (ISO 9241-11) 
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 L’efectivitat és la precisió amb que els usuaris arriben als objectius especificats. 
Amb aquesta idea van associades la facilitat d’aprenentatge i la facilitat del sistema per 
ser recordat (funcionalitats i procediments).  
 

L’eficiència relaciona els recursos utilitzats amb la precisió amb que els usuaris 
aconsegueixen els objectius especificats. 

 
La satisfacció és l’inexistència d’incomoditat i l’actitud positiva en l’ús del 

producte. Es tracta, per tan, d’un factor subjectiu. 
  
 Per tant, un sistema és usable quan: funcionalment és correcte (efectivitat), 
eficient d’usar (eficiència), fàcil d’aprendre, fàcil de recordar, tolerant als errors, 
subjectivament agradable (satisfacció). 
 
 

3.1.4 Accessibilitat 
 
 Totes les interfícies d’usuari s’haurien d’adaptar a les diferències que tenim els 
éssers humans, de tal manera que qualsevol persona fos capaç d’utilitzar-la sense 
problemes. És necessari evitar dissenyar només atenent a grups de població específics, 
imposant barreres innecessàries que podrien ser evitades prestant suficient atenció a 
aquestes qüestions. 
 
 

3.1.5 Beneficis de la usabilitat i accessibilitat 
 

En la fase de desenvolupament es redueixen els costos de producció optimitzant 
els costos de disseny i redisseny de les aplicacions, també es redueixen els costos de 
manteniment i suport ja que els sistemes que són fàcils d’usar necessiten menys 
entrenament i menys suport i manteniment tècnic. 
 
 Un cop implantats els productes es redueix l’esforç necessari per al seu ús i 
permeten als usuaris manejar una varietat més àmplia de tasques, es redueixen els costos 
d’aprenentatge i s’adapta millor al model mental dels usuaris, també contribueix a la 
reducció de l’estrès, incrementant la satisfacció i la productivitat dels usuaris. 
 
 En la fase de venta del producte augmenta la qualitat i garantitza un menor 
suport tècnic al client, arribant a un major ventall de possibles clients havent aplicat 
accessibilitat. 
 
 

3.1.6 Disseny centrat amb l’usuari  
 
ISO 13407: Human-centred design processes for interactive systems (1999). 
 

Cal ressaltar la importància que té centrar el projecte amb l’usuari. El punt de 
vista de l’usuari ha d’estar present durant tot el procés de desenvolupament, des de la 
creació dels primers esbossos, durant la implementació fins el resultat final. Durant 
aquests processos es tenen que fer proves amb l’usuari per tal de saber el seu punt de 
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vista i les seves impressions respecte el treball realitzat. Tots aquests punts estan 
reflectits al MPIu+a (Model de procés de la Ingenieria de la Usabilitat i Accessibilitat). 

 

 

 
 
 3.2 Tecnologies utilitzades 
 

3.2.1 Hardware 
 
 Per al desenvolupament del projecte s’ha utilitzat un PC portàtil Intel Core2 
T5600 @ 1.83GHz, 1Gb RAM amb connexió a internet, una estació multifunció 
(impressora, escàner i fotocopiadora) i un pendrive de 512Mb. 
 

 
3.2.2 Software 

 
HTML (Hyper Text Markup Language) 
 
HTML no és, com molta gen pensa, un llenguatge de programació. És un 

sistema per a donar format als documents i relacionat amb SGML (Standard 
Generalized Markup Language). La idea de tot plegat és agafar una arxiu amb text pla 
(sense cap mena de format) i col·locar en ell determinades marques especials o etiquetes 
de manera que serveixen per indicar a una aplicació com ha de mostrar el contingut del 
document per pantalla (o algun altre dispositiu). Per exemple, una etiqueta podria 
indicar que un determinat paràgraf es mostri alineat per la dreta; un parell d'etiquetes 
podrien indicar que un tros de text es mostri amb negreta, etc. 

 
 
PHP 
 
Es tracta d’un llenguatge de programació interpretat i lliure, utilitzat per a 

generar contingut dinàmic a la web. 
 
Es tracta d’un llenguatge extremadament modularitzat, cosa que fa útil per a la 

instal·lació i l’ús en servidors web. És molt semblant, en tipus de dades, sintaxi i 
funcions, als llenguatges de programació C i C++. A partir de la cinquena versió, PHP 
inclou un major suport a orientació a objectes. 
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PHP pot ser inclòs dins el codi HTML, indicant mitjançant unes etiquetes quan 
ha de començar a interpretar el codi com a PHP (<?php ) i quan pot deixar de fer-ho 
(>?). A més a més, PHP permet accedir a bases de dades Oracle, Sybase, PostgreSQL, 
Interbase, MySQL, SQLite, MSSQL, etc., i suporta diversos protocols entre els quals 
MAP,SNMP, NNTP, POP3, HTTP, LDAP, XML-RPC i SOAP. Mitjançant 
biblioteques de tercers es poden ampliar les possibilitats que PHP ofereix. 

 
 
Javascript 
 
És un llenguatge script basat en el concepte de prototip, implementat 

originàriament per Netscape Communications Corporation, i que va derivar en 
l’estàndard ECMAScript. És conegut sobretot pel seu ús en pàgines web, però també 
s'utilitza en altres aplicacions. 

 
Malgrat el seu nom, JavaScript no deriva del llenguatge de programació Java, 

però tots dos comparteixen una sintaxi similar inspirada en el llenguatge C. 
Semànticament, JavaScript és més pròxim als llenguatges Self i ActionScript (basat 
també en l'ECMAScript). El nom "JavaScript" és una marca registrada per Sun 
Microsystems 

 
 
Macromedia Dreamweaver 8 

 
És un editor WYSIWYG (What you see is what you get) de pàgines web. És el 

programa d’aquest tipus més utilitzat en el sector del disseny i la programació, per les 
seves funcionalitats, la seva integració amb altres eines com Flash i, recentment, pel seu 
suport dels estàndards del World Wide Web Consortium. Té suport tant per a l’edició 
d’imatges com per animació a través de la seva integració amb altres eines. 

 
 El gran avantatge d’aquest editor sobre altres és el seu gran poder d’ampliació i 
personalització de mateix, donat que en aquest programa les rutines (com la d’insertar 
un hipervincle, una imatge, o un comportament) estan fetes amb Javascript-C el que 
ofereix una gran flexibilitat amb aquestes matèries. Això fa que els arxius del programa 
no siguin instruccions de C++ sinó, rutines de Javascript que fa que sigui un programa 
molt fluid. 
 
 Les versions originals de l’aplicació s’utilitzaven com simples editors 
WYSIWYG, en canvi, versions més recents suporten altres tecnologies web com CSS, 
JavaScript, etc. 

 
 
Flash 8 i Flash Player 

 
Es refereix tan al programa d’edició multimèdia com al Flash Player, utilitza 

gràfics vectorials i imatges rasteritzades, so, codi de programa, flux de vídeo i àudio 
bidireccional. Flash és l’entorn i Player és el programa utilitzat per executar arxius 
generats amb Flash. 
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 Els arxius generats amb flash que generalment tenen una extensió SWF, poden 
aparèixer en un pàgina web per a ser vista en un navegador, o poden ser reproduïdes 
independentment per un reproductor Flash. Els arxius Flash sovint apareixen com 
animacions a pàgines web i llocs web multimèdia. També s’utilitzen en anuncis de la 
web.  
 
 Les versions més recents, Macromedia ha ampliat Flash més enllà de les simples 
animacions, convertint-lo en una eina de desenvolupament completa, per crear 
principalment elements multimèdia i interactius per internet. 
 

 
Adobe Photoshop CS 

 
És una aplicació informàtica d’edició i retoc d’imatges bitmap, jpeg, gif, etc. 

Treballa en un espai multicapa, inclou elements vectorials, gestió avançada de color, 
tractament extensiu de tipografies, control i retoc de color, efectes creatius, possibilitat 
d’incorporar plugins d’altres companyies, exportació per la web entre altres. 
 

S’ha convertit en l’estàndard mundial amb retoc fotogràfic, però també s’usa en 
una multitud de disciplines del camp del disseny i fotografia, com disseny web, 
composició d’imatges bitmap, estilisme digital, fotocomposició, edició i grafismes de 
vídeo i bàsicament en qualsevol activitat que requereixi tractament d’imatges digitals. 

 
phpMyAdmin 

 
 És una eina escrita en PHP amb la intenció de manejar l’administració de 
MySQL a través de pàgines web, utilitzant Internet. Pot crear i eliminar Bases de dades, 
crear, eliminar i alterar taules, esborrar, editar i afegir camps, executar qualsevol 
sentència SQL, administrar claus en camps, administrar privilegis, exportar dades en 
diversos formats i està disponible en 50 idiomes.  
 
 

MySQL 
 
És un sistema de gestió de bases de dades relacional (anglès RDBMS - 

Relational DataBase Management System) multi-fil (multithread), multiusuari, que usa 
el llenguatge SQL (Structured Query Language). 

MySQL ha esdevingut molt popular gràcies a la seva velocitat en executar 
consultes i el seu suport de forma nativa per part del llenguatge PHP (fins a la versió 
4.X d'aquest llenguatge ja que a partir de la versió 5 deixa d'estar-ho), en l'elaboració 
d'aplicacions web, en l'entorn del programari lliure. 

 
 

 Apache 
 

És un servidor HTTP (de pàgines web) de codi obert multiplataforma 
desenvolupat per Apache Software Foundation. 
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Presenta entre d'altres característiques missatges d'error altament configurables, 
bases de dades d'auntenticació i negociament de continguts, però va ser criticat per la 
manca d'una interfície gràfica que ajudi a configurar-lo. 
 

Té una gran acceptació a la xarxa: el 2005, Apache era el servidor HTTP que es 
feia servir més, tenint un 70% de la quota de mercat i creixent (estadístiques històriques 
i d'ús diari proporcionades per Netcraft). 
 

 
 CSS 

 
Els fulls d'estil en cascada (Cascading Style Sheets, CSS) són un llenguatge 

formal usat per a definir la presentació d'un document estructurat escrit en HTML o 
XML (i per extensió en XHTML). El W3C (World Wide Web Consortium) és 
l'encarregat de formular l'especificació dels fulls d'estil que servirà d'estàndard per als 
agents d'usuari o navegadors. 

 
La idea que es troba darrere del desenvolupament de CSS és separar l'estructura 

d'un document de la seva presentació. 
 

Els avantatges d'utilitzar CSS són: 
 
- Control centralitzat de la presentació d'un lloc web complet amb el que s'agilita 

de forma considerable l'actualització del mateix.  
- Els navegadors permeten als usuaris especificar el seu propi full d'estil local que 

serà aplicada a un lloc web remot, amb el que augmenta considerablement 
l'accessibilitat. 

 
- Per exemple, persones amb deficiències visuals poden configurar el seu propi 

full d'estil per a augmentar la grandària del text o remarcar més els enllaços.  
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4. IMPLEMENTACIÓ 
 

4.1 Gestió del projecte 
 
Bàsicament el projecte ha tingut tres etapes diferenciades: 
 

1. En aquesta etapa hi ha moltes reunions amb un representant del Col·lectiu per tal 
d’informar-nos de les accions que duen a terme, objectius, i bàsicament per 
presentar-nos la seva tasca, ens facilita material com vídeos, tríptics i escrits. Un 
cop familiaritzats amb el Col·lectiu comencem a definir objectius de la web, 
apartats i un disseny inicial. 

 
Un cop assabentats de les necessitats i objectius del Col·lectiu es va començar a 
fer uns primers dissenys de la web i uns primers apartats en que es dividiria la 
web. 

 
Una de les reunions va ser a Mollerussa el 28 de Febrer amb la majoria de 
representants del Col·lectiu per tal de presentar-los unes primeres aproximacions 
de disseny de la web i que ens hi diguessin la seva opinió respecte a possibles 
canvis d’estructura o de contingut. També vàrem aprofitar per demanar que ens 
passessin material per tal d’omplir de contingut la web. 
 
També va ser durant aquesta fase en la qual vaig recollir informació del software 
a utilitzar. Descarregant-me i realitzant manuals i tutorials. 
 

2. La segona etapa consisteix en l’implementació de la web tenint en compte els 
requeriments pactats en les reunions de l’etapa anterior. 
 
En aquesta fase només es realitzen dos reunions amb el representant del 
Col·lectiu, són per veure les evolucions i si es va per la línia adequada. 
 
Al començament d’aquesta etapa acordem amb els tutors del projecte que ens 
reunirem un dia cada setmana per analitzar la feina realitzada i marcar objectius 
per la següent setmana. 

 
3. L’última etapa consisteix en els acabats finals de la web i la realització de la 

memòria. 
 

En aquesta fase es fa una reunió amb el Col·lectiu i el propi Angel Olarán el dia 
2 de Juny, aprofitant que passa uns dies aquí, per presentar-los la web, encara 
que no esta del tot acabada, simplement queda hostatjar-la i uns últims detalls. 

 
 

4.2 Model utilitzat per la realització del projecte 
 
 Per a la realització d’aquest projecte s’ha utilitzat una combinació de dos models 
l’incremental i el disseny centrat en l’usuari, es pot dir que el segon integra el primer, ja 
que el model de disseny centrat en l’usuari es un model incremental. He volgut remarcar 
els dos ja que personalment mentre feia la part estrictament de programació aplicava el 
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model incremental, el model centrat en l’usuari ha estat utilitzat en tots els altres 
processos de creació de la web. 
 
a) El model incremental consisteix en que el sistema es desenvolupa a trossos: primer 
les funcionalitats prioritàries i desprès es van incorporant la resta de funcionalitats. 
 
 

 
Els avantatges d’utilitzar aquest model són: 

- Té en compte l’evolució del software. 
- Els primers increments permeten descobrir nous requeriments per a pròxims 

increments. 
- El client aviat rep versions operatives (encara que incompletes) del producte, i 

en conseqüència s’involucra més en el procés. 
- Funciona bé quan l’equip de programadors es reduït. 

 
Els inconvenients d’utilitzar aquest model són: 

- Problemes per determinar les funcionalitats a desenvolupar a cada increment. 
- Perill de caure en el model Construir i Corregir. 

 
b)  El model centrat en l’usuari, explicat en l’apartat 3.1.6 d’aquesta memòria. 
 
 

4.3 Casos d’ús 
 
 Els casos d’ús es troben emmarcats dins l’enginyeria del software, descriuen 
sota la forma d’accions i reaccions el comportament d’un sistema des del punt de vista 
de l’usuari (Ivar Jacobson).  
 

També permeten definir els límits del sistema i les relacions entre el sistema i 
l’entorn. 
  

 Són descripcions de la funcionalitat del sistema independents de la 
implementació.  

 
Divideixen el conjunt de necessitats atenent a la categoria d’usuaris que 

participen en el mateix. 
 
Tot seguit s’enumeren tot els casos d’ús de la web amb la seva referència. 
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 CAS D’ÚS IDENTIFICADOR  
articles de premsa CU-01 
“Qui som?” CU-02 
“Què fem?” CU-03 
galeria de fotos del col·lectiu CU-04 
notícies CU-05 
biografia d’Angel Olarán CU-06 
situació geogràfica de Wukro CU-07 
situació econòmica de Wukro CU-08 
situació medioambiental de Wukro CU-09 
situació política de Wukro CU-10 
Programes Socials que duen a terme els 
Pares Blancs 

CU-11 

 
 
 
 
 
 
Consultar 

galeria de fotos de l’Angel Olarán CU-12 
Fer una donació econòmica CU-13 Donacions 
Fer una donació material CU-14 

Canviar idioma Canviar l’idioma CU-15 
Validar usuari Validar usuari CU-16 
Desconnectar usuari Desconnectar usuari CU-17 

Crear carpeta de fotos del Col·lectiu CU-18 
Afegir foto a una carpeta CU-19 

Gestionar fotos del 
Col·lectiu 

Eliminar carpeta de fotos CU-20 
Crear carpeta de fotos CU-21 
Afegir foto a una carpeta CU-22 

Gestionar fotos Angel 
Olarán 

Eliminar carpeta de fotos CU-23 
Afegir programa social CU-24 Programes Socials 
Eliminar programa social CU-25 
Canviar notícia 1 CU-26 Noticies 
Canviar notícia 2 CU-27 
Afegir premsa CU-28 Premsa 
Eliminar premsa CU-29 

 
 

4.4 Diagrames de casos d’ús 
 
 Actors dels casos d’ús: és el rol o funció que assumeix una persona, sistema o 
entitat que interacciona amb el sistema que estem dissenyant. Té la propietat de ser 
extern al sistema. Un usuari pot accedir al sistema amb diferents actors. 
 

En aquest cas s’han definit dos tipus d’actors: 
o Administrador: accedeix a la part de gestió de la web. 
o Usuari: accedeix al contingut de la web. 
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Identificador CU-01 
Nom Consultar articles de premsa 
Descripció Consultar articles de premsa relacionats amb activitats del 

Col·lectiu. 
Precondició El usuari ha entrat a la web 

Pas Acció 
1 Clicar al enllaç “Premsa” 

Seqüència 
normal 

2 Clicar sobre l’article de premsa desitjat 
Postcondició S’ha obert el menú de Premsa 

Pas Acció Excepcions 
3 No hi ha articles de Premsa a la web 
Pas Temporització 
1 3 segons 

Rendiment 

2 6 segons 
Comentaris  
 
 
Identificador CU-02 
Nom Consultar “Qui som?” 
Descripció Consultar qui forma part del Col·lectiu 
Precondició El usuari ha entrat a la web 

Pas Acció Seqüència 
normal 1 Clicar al botó “Qui som?” 
Postcondició Mostra per pantalla la pàgina qui som 

Pas Temporització Rendiment 
1 3 segundos 

Comentaris  
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Identificador CU-03 
Nom Consultar “Què fem?” 
Descripció Consultar que fa el Col·lectiu 
Precondició El usuari ha entrat a la web 

Pas Acció Seqüència 
normal 1 Clicar al botó “Què fem?” 
Postcondició Mostra per pantalla la pàgina què fem 

Pas Temporització Rendiment 
1 3 segundos 

Comentaris  
 
 
Identificador CU-04 
Nom Consultar galeria de fotos del Col·lectiu 
Descripció Consultar fotos de diversos esdeveniments relacionats amb el 

Col·lectiu. 
Precondició El usuari ha entrat a la web 

Pas Acció 
1 Clicar al botó “Galeria fotos” 
2 Clicar l’àlbum de fotos desitjat 

Seqüència 
normal 

3 Clicar sobre la foto desitjada per tal d’ampliar-la 
Postcondició S’ha obert la galeria de fotos i la foto desitjada 

Pas Acció Excepcions 
2 No hi ha àlbums de fotos a la web 
Pas Temporització 
1 3 segons 
2 15 segons 

Rendiment 

3 30 segons 
Comentaris La temporització del pas 2 depèn en gran mesura al volum de 

d’àlbums existents. 
La temporització del pas 3 depèn en gran mesura al volum de fotos 
existent al àlbum seleccionat. 

 
 
Identificador CU-05 
Nom Consultar notícies 
Descripció Consultar notícies relacionades amb el Col·lectiu 
Precondició El usuari ha entrat a la web 

Pas Acció Seqüència 
normal 1 Llegir la notícia desitjada 
Postcondició S’han consultat les notícies 

Pas Acció Rendiment 
1 3 segons 

Comentaris Les notícies surten al inici de la web. 
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Identificador CU-06 
Nom Consultar biografia d’Angel Olarán 
Descripció Consultar vida i obra del missioner basc 
Precondició El usuari ha entrat a la web 

Pas Acció 
1 Clicar al botó “Angel Olarán” 

Seqüència 
normal 

2 Clicar al enllaç [més] 
Postcondició S’ha obert la biografia d’Angel Olarán 

Pas Temporització 
1 3 segons 

Rendiment 

2 3 segons 
Comentaris Només realitzar el pas 2 si es vol ampliar la biogragfia. 
 
 
 
Identificador 

CU-07 

Nom Consultar situació geogràfica de Wukro 
Descripció Situar Wukro dins el mapa d’Etiòpia 
Precondició El usuari ha entrat a la web 

Pas Acció 
1 Clicar al botó “Angel Olarán” 

Seqüència 
normal 

2 Clicar al botó “Wukro” 
Postcondició S’ha obert la situació geogràfica 

Pas Temporització 
1 3 segons 

Rendiment 

2 3 segons 
Comentaris Només clicar a Wukro, com a pàgina per defecte s’obra la situació 

geogràfica. 
 
 
Identificador CU-08 
Nom Consultar situació econòmica de Wukro 
Descripció Consultar informació relacionada amb l’economia de Wukro i 

Etiòpia 
Precondició El usuari ha entrat a la web 

Pas Acció 
1 Clicar al botó “Angel Olarán” 
2 Clicar al botó “Wukro” 

Seqüència 
normal 

3 Clicar al botó “situació econòmica” 
Postcondició S’ha obert la situació econòmica 

Pas Temporització 
1 3 segons 
2 3 segons 

Rendiment 

3 3 segons 
Comentaris  
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Identificador CU-09 
Nom Consultar situació medioambiental de Wukro 
Descripció Consultar informació relacionada amb la situació medioambiental de 

Wukro i Etiòpia 
Precondició El usuari ha entrat a la web 

Pas Acció 
1 Clicar al botó “Angel Olarán” 
2 Clicar al botó “Wukro” 

Seqüència 
normal 

3 Clicar al botó “situació medioambiental” 
Postcondició S’ha obert la situació medioambiental 

Pas Temporització 
1 3 segons 
2 3 segons 

Rendiment 

3 3 segons 
Comentaris  
 
Identificador CU-10 
Nom Consultar situació política de Wukro 
Descripció Consultar informació relacionada amb la política de Wukro i Etiòpia 
Precondició El usuari ha entrat a la web 

Pas Acció 
1 Clicar al botó “Angel Olarán” 
2 Clicar al botó “Wukro” 

Seqüència 
normal 

3 Clicar al botó “situació política” 
Postcondició S’ha obert la situació política 

Pas Temporització 
1 3 segons 
2 3 segons 

Rendiment 

3 3 segons 
Comentaris  
 
Identificador CU-11 
Nom Consultar programes socials que duen a terme els Pares Blancs 
Descripció Consultar programa Social 
Precondició El usuari ha entrat a la web 

Pas Acció 
1 Clicar al botó “Angel Olarán” 
2 Clicar al botó “Pares Blancs” 

Seqüència 
normal 

3 Clicar al programa social desitjat 
Postcondició S’ha obert el program social 

Pas Acció Excepcions 
3 No hi ha programes socials a la web 
Pas Temporització 
1 3 segons 
2 3 segons 

Rendiment 

3 20 segons 
Comentaris La temporització del pas 3 depèn en gran mesura al volum de 

programes social existent. 
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Identificador CU-12 
Nom Consultar galeria de fotos de l’Angel Olarán 
Descripció Consultar fotos de diversos esdeveniments relacionats amb l’Angel 

Olarán. 
Precondició El usuari ha entrat a la web 

Pas Acció 
1 Clicar al botó “Angel Olarán” 
2 Clicar al botó “Galeria fotos” 
3 Clicar l’àlbum de fotos desitjat 

Seqüència 
normal 

4 Clicar sobre la foto desitjada per tal d’ampliar-la 
Postcondició S’ha obert el program social 

Pas Acció Excepcions 
3 No hi ha àlbums de fotos a la web 
Pas Temporització 
1 3 segons 
2 3 segons 
3 15 segons 

Rendiment 

4 30 segons 
Comentaris La temporització del pas 3 depèn en gran mesura al volum de 

d’àlbums existents. 
La temporització del pas 4 depèn en gran mesura al volum de fotos 
existent al àlbum seleccionat. 
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Identificador CU-13 
Nom Fer una donació econòmica 
Descripció Fer una donació econòmica mitjançant un formulari 
Precondició El usuari ha entrat a la web 

Pas Acció 
1 Clicar al botó “donacions” 
2 Introduir nom, cognoms, DNI, telèfon, import, 

periodicitat i numero de compte 
3 Clicar enviar 

Seqüència 
normal 

4 El sistema amb les dades introduïdes genera un correu 
electrònic i l’envia al responsable del Col·lectiu 
encarregat de les donacions. 

Postcondició S’ha enviat un correu electrònic amb les dades de la donació 
econòmica. 
Pas Acció Excepcions 
2 No s’han omplert els camps correctament 
Pas Temporització 
1 3 segons 
2 120 segons 

Rendiment 

3 2 segons 
Comentaris Només clicar a donacions, com a pàgina per defecte s’obra la de 

donació econòmica. 
 
 
Identificador CU-14 
Nom Fer una donació material 
Descripció Fer una donació de material mitjançant un formulari 
Precondició El usuari ha entrat a la web 

Pas Acció 
1 Clicar al botó “donacions” 
2 Clicar al botó “donació material” 
3 Introduir nom, cognoms, DNI, e-mail, telèfon, descripció 

del material i, carrer, número, població i codi postal de la 
situació del material. 

4 Clicar enviar 

Seqüència 
normal 

5 El sistema amb les dades introduïdes genera un correu 
electrònic i l’envia al responsable del Col·lectiu 
encarregat de les donacions. 

Postcondició S’ha enviat un correu electrònic amb les dades de la donació 
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material. 
Pas Acció Excepcions 
3 No s’han omplert els camps correctament 
Pas Temporització 
1 3 segons 
2 3 segons 
3 120 segons 

Rendiment 

4 2 segons 
Comentaris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificador CU-15 
Nom Canviar l’idioma 
Descripció Canviar de català a castellà o a la inversa el contingut de la web 
Precondició El usuari ha entrat a la web 

Pas Acció Seqüència 
normal 1 Clicar al botó de l’idioma desitjat 
Postcondició S’ha canviat l’idioma de la web 

Pas Temporització Rendiment 
1 3 segons 

Comentaris Es pot canviar l’idioma en qualsevol moment. 
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Identificador CU-16 
Nom Validar administrador 
Descripció Entrar a la part de gestió de la web. 
Precondició L’administrador ha entrat a la web. 

Pas Acció 
1 Clicar al botó “login” 
2 Introduir login i contrassenya 
3 Clicar “validar” 

Seqüència 
normal 

4 El sistema compara les dades introduïdes amb la base de 
dades. En cas de ser correctes accepta la petició. 

Postcondició S’ha entrat a la part de gestió de la web validant correctament 
l’usuari. 
Pas Acció Excepcions 
2 Les dades introduïdes no són correctes 
Pas Temporització 
1 3 segons 
2 10 segons 

Rendiment 

3 2 segons 
Comentaris Només es pot accedir a la part de gestió de la web validant-se com a 

administrador. Els únics que tenen aquest permís són els 
responsables del Col·lectiu encarregats de la gestió web. 

 
 
 

Identificador CU-17 
Nom Desconnectar administrador 
Descripció Sortir de la part de gestió de la web. 
Precondició L’administrador està dins la part de gestió de la web. 

Pas Acció Seqüència 
normal 1 Clicar al botó “desconnectar” 
Postcondició S’ha sortit de la part de gestió de la web. 

Pas Temporització Rendiment 
1 2 segons 

Comentaris Es carrega la pàgina inicial de la web, un cop desconnectats. 
 



- 27 - 

 

 
 
Identificador CU-18 
Nom Crear carpeta de fotos 
Descripció Crear un àlbum, per què posteriorment contingui fotos. 
Precondició L’administrador ha entrat al gestor web. 

Pas Acció 
1 Clicar l’enllaç “Modificar carpetes de fotos del 

Col·lectiu” 
2 Escriure el nom de la carpeta (àlbum) a crear 
3 Clicar “crear” 

Seqüència 
normal 

4 El sistema actualitza la web 
Postcondició S’afegeix un nou àlbum a la galeria de fotos de la web 

Pas Acció Excepcions 
2 No s’ha escrit cap nom 
Pas Temporització 
1 2 segons 
2 15 segons 

Rendiment 

3 2 segons 
Comentaris El sistema s’encarrega d’actualitzar els menús de fotos de la web. 

Crea els arxius per a que posteriorment es pugui operar (eliminar, 
afegir foto) amb el nou àlbum. 

 
 
Identificador CU-19 
Nom Afegir una foto a una carpeta 
Descripció Afegir una foto a un àlbum de la web. 
Precondició L’administrador ha entrat al gestor web. 

La carpeta que ha de contenir la foto està creada 
Pas Acció 
1 Clicar l’enllaç “Modificar carpetes de fotos del 

Col·lectiu” 
2 Buscar la foto, amb el botó “examinar” de la carpeta on 

es vol afegir. 
3 Clicar “afegir foto a la carpeta ....” 
4 Clicar “actualitzar fotos” 

Seqüència 
normal 

5 El sistema actualitza la web amb la nova foto. 
Postcondició S’afegeix una foto a l’àlbum escollit 



- 28 - 

Pas Acció Excepcions 
3 La foto no està amb resolució 800x600 
Pas Temporització 
1 2 segons 
2 15 segons 
3 2 segons 

Rendiment 

4 2 segons 
Comentaris El sistema crea una miniatura de la foto per exposar-la a la galeria de 

fotos, també hi crea un enllaç a la foto original. 
El sistema s’encarrega d’actualitzar l’àlbum de fotos de la web. 
En el cas d’afegir moltes fotos, fer el pas 4 només una vegada un 
cop afegides totes les fotos. 

 
 
Identificador CU-20 
Nom Eliminar carpeta 
Descripció Eliminar una carpeta (álbum). 
Precondició L’administrador ha entrat al gestor web. 

Pas Acció 
1 Clicar l’enllaç “Modificar carpetes de fotos del 

Col·lectiu” 
2 Clicar “borrar carpeta X” on X és el nom de la carpeta a 

eliminar. 

Seqüència 
normal 

3 El sistema actualitza la web 
Postcondició S’elimina un àlbum de la galeria de fotos de la web 

Pas Temporització 
1 2 segons 

Rendiment 

2 2 segons 
Comentaris El sistema elimina les fotos que conté la carpeta i posteriorment 

elimina la carpeta. 
El sistema s’encarrega d’actualitzar els menús de fotos de la web. 
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Identificador CU-21 
Nom Crear carpeta de fotos 
Descripció Crear un àlbum, per què posteriorment contingui fotos. 
Precondició L’administrador ha entrat al gestor web. 

Pas Acció 
1 Clicar l’enllaç “Modificar carpetes de fotos de l’Angel 

Olarán” 
2 Escriure el nom de la carpeta (àlbum) a crear 
3 Clicar “crear” 

Seqüència 
normal 

4 El sistema actualitza la web 
Postcondició S’afegeix un nou àlbum a la galeria de fotos. 

Pas Acció Excepcions 
2 No s’ha escrit cap nom 
Pas Temporització 
1 2 segons 
2 15 segons 

Rendiment 

3 2 segons 
Comentaris El sistema s’encarrega d’actualitzar els menús de fotos de la web. 

Crea els arxius per a que posteriorment es pugui operar (eliminar, 
afegir foto) amb el nou àlbum. 

 
 
Identificador CU-22 
Nom Afegir una foto a una carpeta 
Descripció Afegir una foto a un àlbum de la web. 
Precondició L’administrador ha entrat al gestor web. 

La carpeta que ha de contenir la foto està creada 
Pas Acció 
1 Clicar l’enllaç “Modificar carpetes de fotos de l’Angel 

Olarán” 
2 Buscar la foto, amb el botó “examinar” de la carpeta on 

es vol afegir. 
3 Clicar “afegir foto a la carpeta ....” 

Seqüència 
normal 

4 Clicar “actualitzar fotos” 
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 5 El sistema actualitza la web amb la nova foto. 
Postcondició S’afegeix una foto a l’àlbum escollit 

Pas Acció Excepcions 
3 La foto no està amb resolució 800x600 
Pas Temporització 
1 2 segons 
2 15 segons 
3 2 segons 

Rendiment 

4 2 segons 
Comentaris El sistema crea una miniatura de la foto per exposar-la a la galeria de 

fotos, també hi crea un enllaç a la foto original. 
El sistema s’encarrega d’actualitzar l’àlbum de fotos de la web. 
En el cas d’afegir moltes fotos, fer el pas 4 només una vegada un 
cop afegides totes les fotos. 

 
 
Identificador CU-23 
Nom Eliminar carpeta 
Descripció Eliminar una carpeta (álbum). 
Precondició L’administrador ha entrat al gestor web. 

Pas Acció 
1 Clicar l’enllaç “Modificar carpetes de fotos de l’Angel 

Olarán” 
2 Clicar “borrar carpeta X” on X és el nom de la carpeta a 

eliminar. 

Seqüència 
normal 

3 El sistema actualitza la web 
Postcondició S’elimina un àlbum de la galeria de fotos de la web 

Pas Temporització 
1 2 segons 

Rendiment 

2 2 segons 
Comentaris El sistema elimina les fotos que conté la carpeta i posteriorment 

elimina la carpeta. 
El sistema s’encarrega d’actualitzar els menús de fotos de la web. 
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Identificador CU-24 
Nom Afegir programa social 
Descripció Afegir un arxiu en format pdf que conté un Programa Social realitzat 

pel Pares Blancs. 
Precondició L’administrador ha entrat al gestor web. 

Pas Acció 
1 Clicar l’enllaç “Afegir / eliminar programa social” 
2 Buscar l’arxiu pdf, amb el botó “examinar”. 
3 Clicar “afegir” 
4 Clicar “actualitzar programes socials” 

Seqüència 
normal 

5 El sistema actualitza la web amb el nou programa social. 
Postcondició S’afegeix un programa social a l’apartat de la web Pares Blancs 

Pas Temporització 
1 2 segons 
2 15 segons 
3 2 segons 

Rendiment 

4 2 segons 
Comentaris El sistema actualitza el menú de Pares Blancs de la web afegint un 

botó amb el nom del Programa Social i un enllaç cap a l’arxiu pdf. 
 
 
Identificador CU-25 
Nom Eliminar programa social 
Descripció Eliminar un Programa Social de la web. 
Precondició L’administrador ha entrat al gestor web. 

Pas Acció 
1 Clicar l’enllaç “Afegir / eliminar programa social” 
2 Escriure el nom complet del Programa Social a eliminar 

allí on fica “Nom del programa social a eliminar:” 
3 Clicar el botó “eliminar” 

Seqüència 
normal 

4 El sistema actualitza la web 
Postcondició S’elimina el Programa Social 

Pas Temporització 
1 2 segons 
2 10 segons 

Rendiment 

3 2 segons 
Comentaris El sistema elimina el Programa Social físicament. 

El sistema s’encarrega d’actualitzar els menús dels Pares Blancs de 
la web. 
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Identificador CU-26 
Nom Canviar notícia 1 
Descripció Canviar la notícia de l’esquerra de l’inici de la web 
Precondició L’administrador ha entrat al gestor web. 

Pas Acció 
1 Clicar l’enllaç “Modificar notícies de l’inici de la web” 
2 Buscar l’arxiu noticia1català.txt amb el botó “examinar”. 
3 Clicar “afegir” 
4 El sistema actualitza la web amb la nova notícia. 
5 Buscar l’arxiu noticia1castellà.txt amb el botó 

“examinar”. 
6 Clicar “afegir” 
7 El sistema actualitza la web amb la nova notícia. 
8 Buscar l’arxiu titol1català.txt amb el botó “examinar”. 
9 Clicar “afegir” 
10 El sistema actualitza la web amb el nou títol. 
11 Buscar l’arxiu titol1castellà.txt amb el botó “examinar”. 
12 Clicar “afegir” 

Seqüència 
normal 

13 El sistema actualitza la web amb la nova notícia. 
Postcondició Es canvia la notícia de l’esquerra de l’inici de la web. 

Pas Temporització 
1 2 segons 
2 15 segons 
3 2 segons 
5 15 segons 
6 2 segons 
8 15 segons 
9 2 segons 
11 15 segons 

Rendiment 

12 2 segons 
Comentaris Els arxius .txt han d’estar creats i contenir: 

- titol1catala.txt - conté el títol en català de la notícia de 
l'esquerra de l'inici de la web. 

 
- noticia1catala.txt - conté l'escrit en català de la notícia de 

l'esquerra de l'inici de la web. 
    

- titol1castella.txt - conté el títol en castellà de la notícia de 
l'esquerra de l'inici de la web. 

 
- noticia1castella.txt - conté l'escrit en castellà de la notícia de 

l'esquerra de l'inici de la web. 
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Identificador CU-27 
Nom Canviar notícia 2 
Descripció Canviar la notícia de la dreta de l’inici de la web 
Precondició L’administrador ha entrat al gestor web. 

Pas Acció 
1 Clicar l’enllaç “Modificar notícies de l’inici de la web” 
2 Buscar l’arxiu noticia2català.txt amb el botó “examinar”. 
3 Clicar “afegir” 
4 El sistema actualitza la web amb la nova notícia. 
5 Buscar l’arxiu noticia2castellà.txt amb el botó 

“examinar”. 
6 Clicar “afegir” 
7 El sistema actualitza la web amb la nova notícia. 
8 Buscar l’arxiu titol2català.txt amb el botó “examinar”. 
9 Clicar “afegir” 
10 El sistema actualitza la web amb el nou títol. 
11 Buscar l’arxiu titol2castellà.txt amb el botó “examinar”. 
12 Clicar “afegir” 

Seqüència 
normal 

13 El sistema actualitza la web amb la nova notícia. 
Postcondició Es canvia la notícia de la dreta de l’inici de la web. 

Pas Temporització 
1 2 segons 
2 15 segons 
3 2 segons 
5 15 segons 
6 2 segons 
8 15 segons 
9 2 segons 
11 15 segons 

Rendiment 

12 2 segons 
Comentaris Els arxius .txt han d’estar creats i contenir: 

- titol2catala.txt - conté el títol en català de la notícia de la 
dreta de l'inici de la web. 

 
- noticia2catala.txt - conté l'escrit en català de la notícia de la 

dreta de l'inici de la web. 
    

- titol2castella.txt - conté el títol en castellà de la notícia de la 
dreta de l'inici de la web. 

 
- noticia2castella.txt - conté l'escrit en castellà de la notícia de 

la dreta de l'inici de la web. 
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Identificador CU-28 
Nom Afegir premsa 
Descripció Afegir un article de premsa relacionat amb el Col·lectiu. 
Precondició L’administrador ha entrat al gestor web. 

Pas Acció 
1 Clicar l’enllaç “Afegir / eliminar premsa” 
2 Buscar l’arxiu pdf, amb el botó “examinar”. 
3 Clicar “afegir” 

Seqüència 
normal 

4 El sistema actualitza la web amb el nou article de premsa. 
Postcondició S’afegeix un article de premsa. 

Pas Temporització 
1 2 segons 
2 15 segons 

Rendiment 

3 2 segons 
Comentaris El sistema actualitza el menú de premsa de la web afegint un botó 

amb el nom de l’article de premsa i un enllaç cap a l’arxiu pdf. 
 
 
Identificador CU-29 
Nom Eliminar article de premsa 
Descripció Eliminar un article de premsa de la web. 
Precondició L’administrador ha entrat al gestor web. 

Pas Acció 
1 Clicar l’enllaç “Afegir / eliminar premsa”. 
2 Escriure el nom complet de l’article de premsa a eliminar 

allí on fica “Nom de l’article de premsa a eliminar:” 
3 Clicar el botó “eliminar”. 

Seqüència 
normal 

4 El sistema actualitza la web. 
Postcondició S’elimina el l’article de premsa 

Pas Temporització 
1 2 segons 
2 10 segons 

Rendiment 

3 2 segons 
Comentaris El sistema elimina l’article de premsa físicament. 

El sistema s’encarrega d’actualitzar els menús de premsa de la web. 
 
 
 
 
 



- 35 - 

4.5 Test d’accessibilitat 
 

A continuació s’exposa les conclusions extretes per el programa TAW (Test de 
Accesibilidad Web), també hi ha els comentaris al respecte sobre les recomanacions i 
qüestions que proposa aquests resultats. 

 
TAW és una eina que es pot aconseguir de manera gratuïta a la web 

http://www.tawdis.net/taw3/cms/es. 
 
Segons les taules de verificació de l’aplicació TAW no hi ha cap error de 

prioritat 1, tres errors de prioritat 2 i cap error de prioritat 3. 
 
Prioritat 2: 

 
“3.4 Utilice unidades relativas en lugar de absolutas al especificar los valores 

en los atributos de los marcadores de lenguaje y en los valores de las propiedades de 
las hojas de estilo.” 

 
Les fulles d’estil estan amb unitats relatives. Les taules de la web no estan en 

unitats relatives, en canvi no hi ha problemes quan es vol ampliar el tamany. 
 
 
“3.5 Utilice elementos de encabezamiento para transmitir la estructura lógica y 

utilícelos de acuerdo con la especificación. Se resaltan los encabezados "h1"-"h6" del 
documento. Compruebe que los encabezados representan la estructura y jerarquía del 
documento y que no se utilizan sólo para dar formato.” 

 
L’estructura dels diferents nivells de text està definida al full d’estil. 
 
 

“11.2 Evite características desaconsejadas por las tecnologías W3C.” 
 
Fan referència a la distribució centrada i a la definició dels colors de fons al arxiu 

html, s’ha fet per un motiu estètic. Encara que ens doni error en la revisió, es pot llegir 
com són característiques desaconsellades, analitzades a posteriori no és motiu en cap 
cas d’errors que siguin de major importància. 
 

Donades les justificacions dels tres errors de prioritat 2 i l’absència d’errors de 
prioritat 1 i 3 podem dir que la web ha assolit el nivell AAA de les proves 
d’accessibilitat W3C. 
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També s’ha fet una validació del full d’estil (CSS) amb els següents resultats: 

 

Com es pot comprovar no hi ha errors, només hi ha advertències. Aquestes 
advertències estan justificades pel disseny de la web, el que diuen és que el color de 
fons (background-color) dels botons del submenú es igual que el color del costat dret i 
esquerra (border-right / border-left) del botó. Per tan també podem introduir a la web el 
logotip de W3C referent a la validació del full d’estil (CSS). 
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5. DISSENY DE LA WEB 

5.1 Extern 
 

5.1.1 Web 
 
General 
 

A la part superior esquerra hi ha un muntatge de dos fotos amb el text “Pla 
d’Urgell - Lleida”. Aquest banner va canviant aleatòriament cada vegada que s’executa 
la pàgina web, mitjançant un JavaScript. La idea inicial era que anés canviant cada cert 
temps, però hi ha estudis que diuen que això cansa als visitants de la web, també es vol 
aconseguir una sensació de “novetat” (sensació que s’hi ha fet canvis, sense haver-los-hi 
fet) cada vegada que s’entra a la web. Clicant-lo des de qualsevol lloc de la web es va a 
la pàgina inicial. 

 
A la part superior dreta hi ha les dos banderes dels dos idiomes els quals es pot 

visualtitzar la web, en qualsevol moment de la navegació es pot canviar l’idioma, sota hi 
ha el logotip del Col·lectiu de suport a Angel Olarán. 

 
Més avall hi ha una secció que consta de dos parts: la barra de navegació, i el 

menú de botons. Quan es passa per damunt dels botons es fiquen de color blanc, quan es 
cliquen i s’entra al apartat clicat es posen de color blau més clar. 

 
Aquestes tres seccions estan presents en tot moment. 
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Inici (Inici) 

 
 
 Hi ha un enllaç “Premsa” que conté un menú amb articles de premsa que fan 
referència a activitats del Col·lectiu de Suport a Angel Olarán i al propi Angel Olarán. 
 
 En la part central d’aquesta pàgina hi ha dos notícies o dos escrits que es van 
actualitzant cada vegada que ho desitgi el Col·lectiu mitjançant el gestor web. També hi 
ha un banner fet amb Flash que enllaça directament amb l’apartat de donacions, té un 
moviment de canvi de tamany de les lletres així s’aconsegueix atreure la mirada del 
visitant de la web. 
 
 En la part inferior dreta hi ha l’enllaç “Login” per on s’accedeix al gestor de la 
web amb un login i una contrasenya. 
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Premsa (Inici >> Premsa) 
 
 

 
Menú amb articles de premsa en format pdf que fan referència a activitats del 

Col·lectiu de Suport a Angel Olarán i al propi Angel Olarán. Es poden afegir o treure 
articles de premsa amb el gestor web. 
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Qui som? (Inici >> Qui som?) 
 

 
 

Fotos dels integrants del Col·lectiu de Suport a Angel Olarán amb el seu càrrec 
dins el col·lectiu. Escrit amb una explicació dels motius i primeres iniciatives de la 
formació del Col·lectiu. Hi ha la possibilitat de descarregar-se l’escrit en format pdf.  
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Què fem? (Inici >> Que fem?) 
 

 
Escrit amb una explicació de les activitats que realitza el Col·lectiu, ja sigui als 

seus inicis, com en l’actualitat. Hi ha la possibilitat de visualitzar l’escrit complet en el 
mateix format web [html] o descarregar-se’l complet en format pdf [pdf]. 

 
 
 

Galeria de fotos del Col·lectiu (Inici >> Galeria fotos) 
 

 
Menú amb els àlbums de fotos relacionats amb el Col·lectiu, cada àlbum conté 

les miniatures de les fotos amb la possibilitat d’ampliar-les a tamany normal. Es poden 
afegir o treure àlbums i fotos amb el gestor web. 
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Donació econòmica (Inici >> Donacions >> Donació econòmica) 
 
 

 
 
 Sota el menú de botons principal apareix un submenú on es pot escollir el tipus 
de donació, econòmica o material. 
 
 Formulari que cal omplenar i enviar per realitzar una donació econòmica. 
Omplenar amb el nom i cognoms, DNI amb lletra, telèfon de contacte, import i 
periodicitat (donació única, mensual o anual) de la donació i el número de compte on 
carregar la donació. Per finalitzar clicar “enviar” per tal d’enviar un e-mail al 
responsable de donacions del Col·lectiu amb les dades recollides al formulari i poder 
realitzar l’operació. 
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Donació material (Inici >> Donacions >> Donació material) 

 
 Sota el menú de botons principal apareix un submenú on es pot escollir el tipus 
de donació, econòmica o material. 
 
 Formulari que cal omplenar i enviar per realitzar una donació material. 
Omplenar amb el nom i cognoms, DNI amb lletra, e-mail, telèfon de contacte, una 
descripció del material a donar i la localització del material (carrer, número, població, 
CP). Per finalitzar clicar “enviar” per tal d’enviar un e-mail al responsable de donacions 
del Col·lectiu amb les dades recollides al formulari i poder ficar-se amb contacte. 
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Biografia (Inici >> Angel Olarán >> Biografia) 

 
Sota el menú de botons principal apareix un submenú on es pot escollir diversos 

apartats dins el context Angel Olaràn. 
 

 Foto i un resum de la biografia d’Angel Olarán. Per ampliar el text de la 
biografia clicar [més]. 
 
 
Wukro (Inici >> Angel Olarán >> Wukro) 
 

 
Sota el menú de botons principal apareix un submenú on es pot escollir diversos 

apartats dins el context Angel Olaràn.  
 

En aquest apartat es poden consultar diversos aspectes referents a la situació 
geogràfica, econòmica, medioambiental i política de Wukro i Etiòpia. Per escollir-los 
s’ha fet un “sub”submenú a l’esquerra del centre de la pàgina. 



- 46 - 

Pares Blancs a Wukro (Inici >> Angel Olarán >> Pares Blancs Wukro) 

 
Menú amb els Programes Socials que fan els Pares Blancs en format pdf. Es 

poden afegir o treure Programes Socials amb el gestor web. 
 
 
 
 

Galeria de fotos de l’Angel Olarán (Inici >> Angel Olarán >> Galeria fotos) 

 
Menú amb els àlbums de fotos relacionats amb l’Angel Olarán, cada àlbum 

conté les miniatures de les fotos amb la possibilitat d’ampliar-les a tamany normal. Es 
poden afegir o treure àlbums i fotos amb el gestor web. 
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5.1.2 Gestor 
 
Inici 

 
 

 
 

 
Per tal d’accedir al gestor web, es necessari introduir un nom d’usuari i una 

contrasenya vàlids. Un cop dins hi ha un menú amb totes les possibles accions a 
realitzar. 

 
Es tracta d’una interfície senzilla però clara. Que cobreix els objectius marcats. 
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Fotos del Col·lectiu (Gestor >> Modificar carpetes de fotos del Col·lectiu) 
 

  
A la part superior hi ha un apartat per crear noves carpetes de fotos (àlbums). 

S’escriu el nom de l’àlbum i es clica “crear”. Sota hi ha unes instruccions per poder 
afegir correctament les fotos als àlbums. Per últim hi ha totes les carpetes disponibles on 
poder-hi afegir fotos, també hi ha l’opció d’eliminar-les. 
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Fotos de l’Angel Olarán (Gestor >> Modificar carpetes de fotos de l’Angel Olarán) 
 

 
 A la part superior hi ha un apartat per crear noves carpetes de fotos (àlbums). 
S’escriu el nom de l’àlbum i es clica “crear”. Sota hi ha unes instruccions per poder 
afegir correctament les fotos als àlbums. Per últim hi ha totes les carpetes disponibles on 
poder-hi afegir fotos, també hi ha l’opció d’eliminar-les. 
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Programes Socials (Gestor >> Gestor de Programes Socials) 

 
 

A la part superior hi ha l’apartat per buscar “examinar” el programa social que 
es vol afegir a la web i afegir-lo. 
 

Sota hi ha l’apartat per eliminar programes socials, s’escriu el nom complet del 
programa social i es clica “eliminar”. 
 

A la part inferior hi ha un llistat dels programes socials presents a la web, per 
facilitar escriure el nom en cas de voler-lo eliminar. 
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Notícies (Gestor >> Modificar notícies de l’inici de la web) 
 

A la part superior hi ha unes instruccions per tal de modificar correctament les 
dos notícies de l’inici de la web. Sota hi ha l’apartat de càrrega de notícies a la web. 
 
 
Premsa (Gestor >> Afegir / eliminar premsa) 
 
 

 
A la part superior hi ha l’apartat per buscar “examinar” l’article de premsa que 

es vol afegir a la web i afegir-lo. 
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Sota hi ha l’apartat per eliminar articles de premsa, s’escriu el nom complet de 

l’article i es clica “eliminar”. 
 

A la part inferior hi ha un llistat dels articles de premsa presents a la web, per 
facilitar escriure el nom en cas de voler-lo eliminar. 
 
 

5.2 Intern 
 

El codi d’aquesta web està fet combinat dos llenguatges de programació web, 
php i html. Php està utilitzat per fer les parts dinàmiques i per generar codi html. 

 
 

Idiomes 
  

Per poder variar l’idioma d’una manera senzilla, i sense malgastar espai s’ha 
optat per fer-ho mitjançant vectors i codi php. Cada lloc on hi va un escrit, etiquetes o 
qualsevol paraula, s’hi fica una etiqueta que fa referència a una etiqueta d’un vector 
que està en un altre arxiu. Depenent de l’idioma escollit s’agafa l’etiqueta de vector 
català (cat) o del vector castellà (es) i es mostra el seu contingut. També a cada enllaç 
s’ha de ficar que passi una variable, que conté l’idioma, per poder carregar la pàgina 
enllaçada amb l’idioma que està la pàgina anterior. 

 
Index.html 
<?php 
//codi per tal de reconeixer l’idioma en cas d’have r-lo passat com a variable i 
per //incluir el arxiu idiomes.php que és on hi ha els vectors. 
include 'idiomes.php'; 
$idioma = $_GET['lang']; 
 
if (isset ($_GET['lang']))  
{  
    $idioma = $_GET['lang'];  
}  
elseif (preg_match("/^es/", $_SERVER['HTTP_ACCEPT_L ANGUAGE']))   
{  
 $idioma = "es";  
}  
else   
{  
 $idioma = "cat";  
}  
?> 

 
 

<a href="qui som.php ?lang=<?php echo $idioma?> " class="botons"> <?php echo 
$idiomas[$idioma]['qui']; ?> </a> 

 
idiomes.php  
 
$idiomas = array(   
    'cat' => array(  
        'idioma' => 'Català',  
        'otro_idioma' => 'es',  
        'qui' => 'Qui som?', 
 
'es' => array(  
        'idioma' => 'Espa&ntilde;ol',   
        'otro_idioma' => 'cat',  
        'qui' => 'Quienes somos?', 
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CSS 
  

S’ha definit un full d’estil per tal de tenir tots els estils de lletra, paràgraf i 
botons normalitzats, també els tamanys de lletra no s’han ficat fixes, per tan es poden 
fer ampliacions i reduccions del tamany de lletra a la web. 
 
 
Premsa 
 
 Afegir articles de premsa: 
 

1. L’arxiu “pujarPremsa.php” agafa les dades de l’arxiu a afegir (pdf) i el guarda a 
la carpeta del servidor “premsa”.  

2. L’arxiu “generadorPremsa.php” és l’encarregat de generar el codi html del menú 
on hi apareixen els articles de premsa amb els seus enllaços corresponents als 
articles. 

 
 
Galeria de fotos del Col·lectiu 
 
 Crear una carpeta de fotos (àlbum): 
 

1. L’arxiu “novacarpetafotos.php” crea la carpeta amb el nom introduït, a la 
carpeta del servidor “albums”. 

 
2. L’arxiu “pujarfoto.php” crea un arxiu php adaptat a la carpeta creada per tal de 

poder afegir-hi fotos més endavant. 
 

3. L’arxiu “generadorborrarcarpeta.php” crea un arxiu php adaptat a la carpeta 
creada per tal de poder-la esborrar, juntament amb les fotos que conté, més 
endavant. 

 
4. L’arxiu “genfotos.php” crida l’arxiu “generador fotos.php” que entre altres coses 

crea una carpeta “thumbs” que contindrà les miniatures de les fotos exposades a 
la web. També crida al arxiu “generador menu fotos.php” que és el que crea el 
codi html del menú d’àlbums de fotos de la web. 

 
 

Afegir una foto a una carpeta: 
 

1. L’arxiu creat per “pujarfoto.php” referent a la carpeta on es vol afegir la foto, 
agafa les dades de la foto i la copia en aquesta carpeta. 

 
 

Actualització de fotos: 
 
Es necessari actualitzar les fotos per poder-les veure a la web, s’ha fet en un botó 

per separat ja que es considera malgastar recursos i temps actualitzar cada vegada 
que s’afegeix una foto, és millor actualitzar un cop es tenen totes les fotos afegides. 
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1. L’arxiu “genfotos.php” crida l’arxiu “generador fotos.php” que entre 
altres coses fa un bucle a la carpeta “albums”  

1.1 Crea una miniatura per cada foto de cada carpeta i les guarda a la carpeta 
“thumbs” de la carpeta corresponent. 

1.2 Crea un html per cada subcarpeta existent on hi ha totes les miniatures de les 
fotos de la carpeta amb l’enllaç corresponent amb la foto original. 

 
 
Donacions 
 
Donació material: 
 

1. L’arxiu “enviadonacio.php” agafa els valors omplerts al formulari, genera un e-
mail i l’envia al responsable del Col·lectiu encarregat de les donacions. 

Donació econòmica: 
 

1. L’arxiu “enviadonaciomat.php” agafa els valors omplerts al formulari, genera un 
e-mail i l’envia al responsable del Col·lectiu encarregat de les donacions. 

 
 
Galeria de fotos de l’Angel Olarán 
 
 Crear una carpeta de fotos (àlbum): 
 

5. L’arxiu “novacarpetafotosAngel.php” crea la carpeta amb el nom introduït, a la 
carpeta del servidor “fotos_Angel_Olaran”. 

 
6. L’arxiu “pujarfotoAngel.php” crea un arxiu php adaptat a la carpeta creada per 

tal de poder afegir-hi fotos més endavant. 
 

7. L’arxiu “generadorborrarcarpetaAngel.php” crea un arxiu php adaptat a la 
carpeta creada per tal de poder-la esborrar, juntament amb les fotos que conté, 
més endavant. 

 
8. L’arxiu “genfotosAngel.php” crida l’arxiu “generador fotos Angel Olaran.php” 

que entre altres coses crea una carpeta “thumbs” que contindrà les miniatures de 
les fotos exposades a la web. També crida al arxiu “generador menu fotos 
Angel.php” que és el que crea el codi html del menú d’àlbums de fotos de la 
web. 

 
 

Afegir una foto a una carpeta: 
 

2. L’arxiu creat per “pujarfotoAngel.php” referent a la carpeta on es vol afegir la 
foto, agafa les dades de la foto i la copia en aquesta carpeta. 

 
 

Actualització de fotos: 
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Es necessari actualitzar les fotos per poder-les veure a la web, s’ha fet en un botó 
per separat ja que es considera malgastar recursos i temps actualitzar cada vegada 
que s’afegeix una foto, és millor actualitzar un cop es tenen totes les fotos afegides. 

 
2. L’arxiu “genfotosAngel.php” crida l’arxiu “generador fotos Angel 

Olaran.php” que entre altres coses fa un bucle a la carpeta 
“fotos_Angel_Olaran”  

2.1 Crea una miniatura per cada foto de cada carpeta i les guarda a la carpeta 
“thumbs” de la carpeta corresponent. 

2.2 Crea un html per cada subcarpeta existent on hi ha totes les miniatures de les 
fotos de la carpeta amb l’enllaç corresponent amb la foto original. 

 
 
Notícies 
 
 Les notícies estan dins l’index.php. Index.php conté el codi per tal de llegir els 
arxius de text (txt) que contenen les notícies i els títols en català i castellà, i els mostra 
per pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 56 - 

6. PROVES, CONCLUSIONS, PROPOSTES DE FUTUR I 
AGRAÏMENTS 
 
 6.1 Proves 
 

Les proves del projecte desenvolupat són una de les parts més importants, ja que a 
partir d’aquestes es detecten errors i es garanteix el bon funcionament de l’aplicació. En 
aquest projecte web s’han fet tres tipus de proves: unitàries, d’integració i de validació: 

 
- Proves unitàries: és una forma de provar el correcte funcionament d’un mòdul 

de codi. Això serveix per assegurar que cadascun dels mòduls funcioni 
correctament per separat.  
 
Aquestes proves s’han realitzat, amb resultat satisfactori, cada vegada que es 
realitza una part nova de codi, tal com reflecteix el model utilitzat per a 
l’implementació del codi, el model incremental. 

 
- Proves d’integració: (també anomenades proves d’Integració i Test) és la fase 

en la qual mòduls individuals de software són combinats i testats com un grup. 
 

Com s’ha mencionat anteriorment aquest projecte web ha estat implementat 
seguint el model incremental, per tan, cada cop que s’uneix un mòdul del 
projecte web es fa a la prova d’integració on els resultats, després de les 
convenients modificacions d’errors en alguns casos, han sigut satisfactòries. 

 
- Test del sistema: aquestes proves fan referència a la integració dels diversos 

sistemes utilitzats en el projecte. En aquest cas cal analitzar la integració de la 
base de dades, la web i la interfície de gestió web. S’ha comprovat la correcta 
interacció entre els diferents sistemes de gestió web amb la web. Compleix tots 
els objectius marcats com son la gestió dels àlbums de fotos, gestió de les 
notícies, dels articles de premsa, i les programes socials. 
 
En quant a seguretat s’ha comprovat que no es pot accedir a la interfície de 
gestió web sense ser un usuari autoritzat i ser present a la base de dades. 

 
 També cal destacar les proves realitzades a l’etapa final de carregar la web al 
servidor, la metodologia utilitzada és pujar cada document (php, html) per separat i els 
arxius necessaris per al seu funcionament, i provar les funcionalitats i el disseny siguin 
el mateixos que els inicials, podríem dir que s’ha utilitzat un model incremental adaptat 
a les necessitats del moment. 
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6.2 Conclusions 
 

Un cop acabat el projecte de la web del Col·lectiu de suport a Angel Olarán s’han 
comprovat que els objectius inicials tan del Col·lectiu com de disseny i implementació, 
s’han complert. 
 

Per tal de donar a conèixer el Col·letiu s’han fet els apartats de “Qui som?” i “Que 
fem?”. La vida i obra d’Angel Olarán estan explicades a l’apartat de la seva biografia. 
L’estat de l’economia, política, situació geogràfica i medioambiental de Wukro i Etiòpia 
també han estat introduïts a la web. Per donar a conèixer activitats, actes públics, 
exposicions i campanyes específiques de recollida de material es pot fer mitjançant les 
notícies de l’inici de la web. La recollida de material i ajuda econòmica és a l’apartat de 
donacions. Aquesta web ha estat implementada en dos idiomes, català i castellà, tenint 
en compte un dels objectius d’arribar al major número de públic possible. També tenint 
en compte l’objectiu de poder visualitzar la web en ordinadors poc potents i amb 
connexió lenta a internet s’ha dissenyat una web, que sense tenir en compte les fotos 
que s’hi poden afegir a posteriori, ocupa 2,9MB, és molt poc espai. 
 

En quan als objectius sobre el disseny i implementació com són dissenyar una web 
usable, accessible i aplicar el model de procés centrat amb l’usuari, s’han complert 
satisfactòriament, com es pot comprovar als apartats específics dedicats en aquesta 
memòria. També s’ha resolt l’objectiu de poder administrar la web per persones que no 
saben programació web, amb una interfície de senzilla utilització que mitjançant un 
nom d’usuari i una contrasenya s’hi pot accedir des de qualsevol lloc on hi hagi un 
ordinador i connexió a internet. 

 
Cal ressaltar la importància d’aplicar els principis d’usabilitat i accessibilitat per tal 

de facilitar als usuaris la navegació ràpida, senzilla, fàcil i intuïtiva dins la web, també 
per facilitar la navegació web a un rang més ampli d’usuaris que necessitin aplicacions 
especials o aparells especials. 

 
Una altra de les tècniques utilitzades i amb resultats molt satisfactoris és la 

utilització del model centrat amb l’usuari, de manera que l’usuari esta involucrat 
activament en el procés de disseny i implementació de la web, d’aquesta manera 
s’aconsegueix detectar possibles malentesos en el disseny o en el contingut de la web en 
unes fases inicials de disseny i per tan no perdre temps, perquè si aquest canvi s’hagués 
proposat en una fase més avançada del projecte les conseqüències de temps i de feina no 
serien les mateixes. 

 
A nivell personal també estic satisfet per haver realitzat un projecte com una web 

dinàmica en un llenguatge que no havia treballat mai com és el php, i tenir el projecte 
acabat en el temps que s’havia estimat en un principi. També he de destacar que a banda 
de la part l’estrictament tècnica, aquest projecte m’ha ajudat a conèixer la realitat 
d’Etiòpia i Wukro més concretament, també crec que no dista gaire de la resta de països 
subdesenvolupats, de primera mà, com pot ser des dels membres del Col·lectiu de 
Suport a Angel Olarán com de propi Angel Olarán. 
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6.3 Propostes de futur 
 
 Aquestes propostes estan relacionades amb les necessitats futures del Col·lectiu, 
en aquests moments s’ha realitzat la web amb els requeriments exposats pel Col·lectiu. 
La necessitat d’actualització periòdica de la web és una realitat, es necessari actualitzar 
les notícies, els àlbums de fotos i altres continguts per no donar una sensació d’oblit, 
encara que realment s’està treballant, ja que mitjançant la web és per on es dóna a 
conèixer l’obra del Col·lectiu arreu del mon. 
 
 Personalment i sempre amb la vista a les necessitats del Col·lectiu proposaria la 
realització d’un apartat personalitzat per a les persones que tenen apadrinat un infant. És 
a dir que es pugui accedir amb un nom d’usuari i contrasenya a un espai personalitzat on 
hi apareguin fotos dels nen/a apadrinat, fins i tot es pugui mantenir una conversa (sense 
ser a temps real, una mena de correu electrònic personalitzat) amb el nen/a. 
 
 
 
6.4 Agraïments 
 
 Vull agrair l’ajuda, l’interès i la il·lusió mostrats per tots el membres del Col·lectiu 
de Suport durant la realització del projecte, també agrair la seva disposició permanent a 
problemes i dubtes sorgits. 
 
 Especialment vull reconèixer la feina feta i l’ajut mostrat en tot moment pels dos 
directors del projecte, el Toni Granollers i la Rosa Gil. També vull fer extensiu el meu 
agraïment a tots els membres de Griho ja que s’han involucrat en la mesura del possible 
per a que aquesta web tirés endavant. 
 
 Millorsoft ha fet possible la pujada de la web a internet, també agrair més 
concretament el Carles Alzuria pel suport rebut en aquest tema. 
  


