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Resum 

Aquest document recull tot el procés de creació de l’eina Croops, en el marc del projecte de fi 

de carrera d’en Marcos Estévez Martínez als estudis d’Enginyeria en Informàtica. 

Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d’una eina basada en web que proporcioni 

gestió de continguts (CMS) a més d’eines de gestió per a l’activitat agrícola d’una cooperativa 

del tercer món. 

La posada en producció d’un cas d’us resultat d’aquest projecte es pot veure a 

http://www.palmeraie.org. 

 

Paraules clau: Python, MySQL, Django, Mezzanine, Web, Website, Cooperació per al 

Desenvolupament.  

http://www.palmeraie.org/
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1. Glossari 

API: conjunt de funcions i eines per desenvolupar aplicacions. En termes de web, una API 

típicament defineix un conjunt de crides HTTP que donen resposta d’un servei. Les respostes 

acostumen a estar formatades en XML o JSON. 

Cartridge: software de codi obert escrit en Python. S’utilitza com una solució de botiga online i 

està fortament relacionat amb Mezzanine, ja que utilitza els mateixos models que aquest per 

representar els diferents productes.  

CMS: un sistema de gestió de continguts és un programa informàtic que permet crear una 

estructura de suport (framework) per a la creació i administració dels continguts per part 

d’administradors, editors i demés usuaris. 

CSS: llenguatge usat per definir la presentació d’un document estructurat o escrit en HTML o 

XML. La idea d’utilitzar CSS és que l’estructura de la pàgina quedi separada de la presentació. 

Disqus: servei de comentaris per a pàgines web i comunitats online que utilitza una plataforma 

en xarxa. Està integrat amb les diferents xarxes socials, proporciona perfils d’usuari, eines de 

control d’spam i de moderació, estadístiques i notificacions entre d’altres característiques. 

Django: framework de codi obert i gratuït d’aplicacions web, escrit en Python, el qual segueix 

el patró de disseny Model-Vista-Controlador. 

Framework: abstracció d’un conjunt de funcionalitats genèriques que poden ser canviades i 

afegides per codi addicional. Un framework ha de ser reusable i facilitar el desenvolupament 

de software. 

Google App Engine: plataforma de computació al núvol de Google. 

Google Maps Engine: plataforma de creació d’aplicacions basades en els mapes de Google 

Maps. Proporciona diferents eines per modificar i afegir capes als mapes i d’una API per 

comunicar les aplicacions amb el motor de mapes. 

Hosting: empresa que proporciona a usuaris individuals i organitzacions el servei d’allotjar el 

seu codi d’aplicacions web per a que sigui accessible per tota la xarxa d’Internet.  

HTML: llenguatge de format estructurat que s’utilitza per crear pàgines web. 
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HTTP: protocol d’aplicació per a sistemes d’informació distribuïts i col·laboratius. Cada 

transacció que es fa a la web utilitza aquest protocol de comunicació. Segueix l’esquema de 

petició-resposta. 

JSON: format lleuger per a l’intercanvi de dades. 

Mezzanine: plataforma de CMS basada en Django. Ofereix una interfície per gestionar les 

pàgines, missatges al bloc, productes de botiga online i d’altres tipologies de pàgina. 

MySQL: sistema de gestió de bases de dades relacional. 

OpenStreetMap: projecte col·laboratiu per a crear mapes lliures i editables. 

PHP: llenguatge de programació de codi del costat del servidor, originalment dissenyat per al 

desenvolupament web de contingut dinàmic. 

Python: llenguatge de programació la filosofia del qual incideix en la llegibilitat del codi. 

Responsive: filosofia de disseny i desenvolupament l’objectiu de la qual és adaptar l’aspecte 

de les pàgines web al dispositiu que s’estigui utilitzant per visualitzar-la. 

Servidor: ordinador on s’executa un programa que realitza alguna tasca en benefici d’altres 

aplicacions anomenades clients. Un servidor web emmagatzema documents HTML, imatges, i 

demés material composat per dades i els distribueix a clients que la demanen en la Xarxa. 

Twitter Bootstrap: framework de software lliure per a disseny de llocs i aplicacions web. Conté 

plantilles amb tipografia, formularis, botons, quadres, menús de navegació i altres elements de 

disseny basat en HTML i CSS. 

VPS: sigles, en anglés, de Servidor Privat Virtual. Es tracta d’una partició dins d’un servidor físic 

que habilita vàries màquines virtuals que comparteixen els recursos per mitjà de diverses 

tecnologies. Té les mateixes funcionalitats que un servidor dedicat i proporcionen accés root. 

Webserver: programa informàtic que processa una aplicació des del servidor, realitzant 

connexions amb el client i generant o cedint una resposta en qualsevol llenguatge. Per 

transmetre aquests missatges s’acostuma a utilitzar el protocol HTTP. 

WSGI: especificació per a una interfície simple entre webservers i aplicacions web o 

frameworks per al llenguatge de programació Python. 

XML: llenguatge de marques utilitzat per emmagatzemar dades en forma llegible.  
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2. Prefaci 

El projecte va ser demanat per l’ONGD Al Karia (www.alkaria.org) al Centre de Cooperació per 

al Desenvolupament de la UPC – CCD (www.upc.edu/ccd), qui va delegar el seu 

desenvolupament a l’Associació Tecnologia per a Tothom  TxT (www.txt.upc.edu), de la qual 

en formo part. 

El representant d’Al Karia ens va presentar un projecte de desenvolupament agrícola que ells 

estaven recolzant. Es tracta de la implantació d’un palmeral datiler en un poble del sud del 

Marroc, a Tinghir (també transcrit com a Tinerhir), el qual necessita una empenta tecnològica 

per donar-se a conèixer i que al mateix temps els hi donés la possibilitat de gestionar aquest 

palmeral als mateixos socis de la cooperativa (Association Afanour pour le Développement). 

L’agost del 2013 vaig anar a conèixer el projecte de primera mà, gràcies a la col·laboració del 

CCD. El projecte va creixent i ells encara gestionen tot amb papers i sense gaire rigorositat 

documental. A partir d’aquesta visita vam acabar de definir els objectius que voldríem assolir 

amb la realització d’aquest projecte i ens vam posar mans a l’obra. 

El projecte que he dut a terme es va batejar llavors amb el nom de Croops pel joc de paraules 

entre “crop” (collita en anglès) i “cooperativa”. 

2.1.  Agraïments 

Voldria aprofitar aquest espai per agrair a en David López la seva tasca com a Director del 

projecte, per incidir en la vessant sostenible del projecte i pel seu interès en el mateix. 

Gràcies també al senyor Xavier Barreda i a tot l’equip i companys d’Al Karia, per haver-me 

permès participar de les activitats d’estiu que van dur a terme a l’Association Afanour a l’estiu 

del 2013, ha estat una gran experiència. 

Al CCD, per fer possible gràcies a la seva feina i dedicació la realització de projectes de 

cooperació internacional com aquest. 

A l’Associació Tecnologia per a Tothom – TxT i a tots els seus membres, per fer-me sentir part 

d’una petita comunitat amb un gran potencial per canviar el món des de la nostra especialitat. 

Per últim, voldria agrair la seva paciència a la meva família i especialment a la meva parella, 

per donar-me suport i aguantar-me en els moments més estressants. 

  

http://www.alkaria.org/
http://www.upc.edu/ccd
http://www.txt.upc.edu/
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3. Introducció 

En aquest apartat contextualitzarem els diferents actors que intervenen en el procés de 

creació de Croops.. Explicarem també com va ser la presa de requeriments i els objectius que 

s’hi van pactar aleshores. 

3.1.  Entitats implicades 

3.1.1. ONGD Al Karia 

L’Associació Catalana de Solidaritat i Cooperació Internacional pel Desenvolupament, ONGD Al 

Karia, va néixer a finals de l’any 2004.  

Al Karia es defineix com una associació catalana independent i sense ànim de lucre del tipus 

ONGD emmarcada en la cooperació internacional al desenvolupament. 

Al Karia va ser qui va sol·licitar la realització d’aquest projecte informàtic. Ells ja portaven anys 

col·laborant amb l’Association Afanour en diversos projectes com  la construcció d’una escola 

infantil i pel que es destinarà aquest projecte, el desenvolupament del palmeral d’Afanour. En 

aquest darrer, van adquirir diverses parcel·les per impulsar l’explotació agrícola. Els beneficis 

del producte d’aquestes parcel·les van directament a les famílies més empobrides d’Afanour. 

3.1.2. Centre de Cooperació per al Desenvolupament 

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) és una unitat de la UPC, que neix el 

1992 a iniciativa del seu Consell Social. 

El CCD es crea amb la missió d'impulsar la implicació activa de la UPC en cooperació al 

desenvolupament i donar suport a la realització d'iniciatives en aquest àmbit per part de tots 

els membres de la UPC. A més a més desenvolupa una tasca de formació i sensibilització sobre 

aquesta problemàtica. 

Des del CCD es va recolzar la iniciativa amb una subvenció de 600€ per la realització d’aquest 

projecte. 

3.1.3. Tecnologia per a Tothom 

L’Associació Tecnologia per a Tothom (TxT) és una associació de voluntaris formada per 

estudiants, professors i PAS de la UPC. TxT té com a principals objectius sensibilitzar a la 

comunitat universitària en els aspectes de compromís social, ambiental i cooperació al 

desenvolupament humà; contribuir mitjançant les TIC a la millora de les condicions de sectors 

desfavorits i promoure la responsabilitat social i ambiental a la universitat. 
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Les persones que formem TxT volem difondre el problema i els impactes de la barrera digital i 

volem actuar per a aturarlo o minimitzarlo. A TxT creiem que el servei de prestació social 

comunitari, dut a terme pel col·lectiu universitari en col·laboració amb la societat civil 

contribueix positivament a millorar la formació dels nostres enginyers i a conèixer els reptes 

que ha d’afrontar la universitat. És per això, que oferim els nostres coneixements tècnics i el 

nostre temps de lleure per a fer accessibles les TIC a institucions socials sense ànim de lucre i a 

zones geogràfiques deficitàries on aquesta tecnologia pugui ser útil. 

TxT va involucrar-se en la petició d’Al Karia al CCD des d’un primer moment, oferint-se per a 

desenvolupar la part tècnica d’aquest projecte. 

3.1.4. Association Afanour pour le Développement 

L’Association Afanour pour le Développement són els receptors del resultat del projecte. 

L’associació fa néixer amb l’objectiu de mobilitzar tots els recursos per a contribuir al 

desenvolupament sòcio-econòmic, cultural i esportiu del poble d’Afanour, a la perifèria de 

Tinguir. 

L’associació Afanour és un exemple d’associacionisme de barri actiu qui en poc temps ha pres 

control d’activitats que prèviament eren gestionades pel consell de la vila (kabila). 

L’equip és jove i pròxim a la població, i s’ha guanyat la confiança dels més ancians i joves, ja 

que s’adapta a les noves exigències que necessita un poble per créixer, particularment en el 

desenvolupament de projectes i recerca de finançadors, la cooperació i la col·laboració amb 

altres associacions i les organitzacions nacionals i internacionals. 

Actualment està a càrrec de diversos projectes i processos que regeixen tots els aspectes de la 

vida del poble. 

Una de les vies principals d’actuació de l’associació Afanour és la creació del nou Palmeral 

d’Afanour. 

3.1.4.1. El Palmeral d’Afanour 

El palmeral d’Afanour, província de Tinghir (a la regió de l’Atles Marroquí), es va crear l’any 

2005 per iniciativa de l’Associació Afanour. Aquest nou palmeral ocupa una superfície de 80 

hectàrees de terreny agrícola que és propietat de la mateixa comunitat d’Afanour. 

El palmeral neix com un projecte agrícola col·lectiu que divideix equitativament la seva 

superfície en 1870 parcel·les per a cada una de les unitats familiars d’aquesta comunitat. La 
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posada en marxa d’aquest palmeral és de les poques, si no l’única, explotació agrícola 

col·lectiva que ha nascut gràcies l’esforç de l’associacionisme local al Marroc. 

Actualment l’ocupació del palmeral es del 10%. 

3.2.  Requeriments 

La presa de requeriments del projecte es va fer en una reunió amb el senyor Xavier Barreda, 

membre d’Al Karia a l’abril de 2013. A aquesta reunió hi van assistir el senyor Barreda, en 

David López, com a president de TxT, en Xavier Ortega, com a director del CCD i en Marcos 

Estévez, estudiant de la Facultat d’Informàtica de Barcelona i en aquell moment vicepresident 

de TxT. 

En aquesta trobada ens va explicar com funcionava la cooperativa del palmeral d’Afanour i ens 

va explicar que els hi calia aquesta empenta tecnològica per a que més agricultors s’animessin 

a fer la inversió d’adquirir parcel·les. 

Com a requeriments ens va posar expressament els següents: 

- Posar en producció una web dinàmica que permetés difondre les activitats del 

palmeral, per tal de donar visibilitat de la seva activitat i així propiciar la captació de 

nous socis. 

- Dotar d’eines de gestió per a la cooperativa agrícola, ja que no disposen de cap eina 

informàtica per fer-ho. 

- Fer que l’eina es pogués reaprofitar o adaptar a una altra realitat, ja que tenien en 

marxa un projecte similar a Senegal, on estaven projectant una plantació de diferent 

tipologia i productes a la del palmeral. 

- Que l’estudiant que participés del projecte es desplacés al Marroc per tenir contacte 

amb l’Associació Afanour i els destinataris del projecte. 

Donats aquests requisits ens vam posar a treballar en definir uns objectius adients per a la 

realització d’aquest projecte de fi de carrera. 

3.3.  Objectius del projecte 

3.3.1. Establir les línies per un sistema robust i portable basat en el web per 

tal que no es vegi influït per les condicions meteorològiques de la zona. 

A Tinghir les condicions meteorològiques són complicades. Si no estan degudament protegits, 

en pocs minuts els queden plens de sorra del desert. A més, les altes temperatures també són 
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un problema. Per això haurem de trobar un allotjament (hosting) on poder  tenir el projecte 

funcionant al núvol i, en quant a eficiència, ha de funcionar sense llargs temps d’espera des de 

Tinghir. 

3.3.2. Propiciar que l'eina serveixi per a fer difusió del palmeral incidint en 

la captació de nous socis de la cooperativa. 

El projecte ha de servir per a captar nous socis. A l’agost del 2013 el palmeral funcionava a poc 

més del 10% de la seva capacitat total. El portal web que es desenvoluparà haurà de permetre 

fer difusió de les notícies de la cooperativa mitjançant un bloc amb connectivitat a les 

principals xarxes socials. 

3.3.3. Editar material tècnic de qualitat per la pròpia gestió de la 

cooperativa agrícola. 

La cooperativa agrícola necessitarà resums, gràfiques i estadístiques de la producció i de l’estat 

del palmeral. L’eina hauria d’aportar aquestes dades de manera correcta sempre i quan es 

vagin actualitzant les dades requerides. El sistema haurà de ser exigent en aquest sentit, quan 

calguin actualitzacions de dades haurà d’incentivar als usuaris a que ho facin. 

3.3.4. Garantir que la utilització de l'eina facilitarà la tasca de gestió del 

palmeral. 

No hem de complicar la vida a la gent d’Afanour, ni a ningú que no sigui un expert en gestors 

de continguts ni de gestió. L’eina ha de ser fàcil d’usar i amb funcionalitats senzilles i clares. A 

més, els ha de suposar un valor afegit al sistema que utilitzen actualment, que ells se n’adonin 

que el que els oferim és molt millor que com ho fan actualment i, el més important, que els 

estalviarà temps. 

3.3.5. Facilitar que Croops pugui ser fàcilment adaptat a un escenari 

diferent. 

Com a objectiu transversal, i no per això menys important, hem de garantir que Croops es 

pugui adaptar fàcilment a un altre escenari, com pot ser una plantació d’escaroles a 

Guatemala, o uns camps de blat a Senegal. Si aconseguim que aquest projecte pugui ser 

aprofitat per altres realitats, realment haurem aconseguit fer una eina oberta i útil per al 

desenvolupament global. 
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3.3.6. (Opcional) Dotar d’elements tècnics per iniciar la fase de 

comercialització cooperativista del dàtil i altres productes derivats. 

Com a objectiu opcional o d’ampliació de l’abast del projecte, es va contemplar la idea d’afegir 

una petita botiga online dels productes del palmeral. Aquesta botiga es basaria en donatius a 

l’associació, amb un detall d’agraïment en forma de producte (1Kg de dàtils per exemple)  

enviat per correu a la persona que col·labora. 

3.4.  Abast del projecte 

Aquest projecte neix de la necessitat d’un cas concret, el del palmeral d’Afanour, però de ben 

segur que existeixen altres cooperatives amb altres tipologies de explotació agrícola que es 

poden beneficiar de la feina d’aquest projecte. 

Tenint en compte això i els objectius marcats en el marc d’aquest projecte s’hauran de complir 

i desenvolupar els punts següents: 

- Elaborar el disseny del sistema tecnològic basat en web. 

- Escollir el llenguatge de programació en què es durà a terme el projecte. 

- Triar un allotjament per al servei que oferirem. 

- Vetllar per que l’aplicació sigui usable per persones amb un perfil d’expertesa 

moderat. 

- Escollir un gestor d’usuaris i continguts (CMS) desenvolupat en el llenguatge de 

programació triat per a reutilitzar-ho. 

- Escollir o dissenyar un sistema de mapes per gestionar les parcel·les. 

- Estudiar suport per a smartphones. 

- Estudiar maneres de potenciar l’activitat econòmica de les cooperatives agrícoles per 

mitja d’aquesta eina. 

3.5.  Estructura del document 

Aquesta es una simple guia per als lectors del present document per clarificar els continguts de 

cada capítol: 

- Capítol 1: Glossari amb la definició dels termes tècnics i abreviatures utilitzats en 

aquest document. 

- Capítol 2: Contextualització informal de com va sorgir el projecte i agraïments. 

- Capítol 3: Introducció al projecte i posicionament en el context. Exposa com es va 

plantejar la necessitat del projecte i els requeriments que va marcar el client. També 
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s’exposen els objectius que s’esperen de la realització d’aquest projecte, tot indicant 

l’abast del mateix. 

- Capítol 4: Anàlisi de la sostenibilitat del projecte. Es fa un estudi de la infraestructura 

que s’utilitzarà per garantir que serà sostenible pels receptors. 

- Capítol 5: S’exposa la metodologia de desenvolupament de software utilitzada en 

aquest projecte. 

- Capítol 6: S’exposa el desenvolupament tècnic un cop establerta la infraestructura, des 

de la configuració del servidor, passant per la presa de decisions de les diferents 

tecnologies disponibles fins als retocs finals de disseny. 

- Capítol 7: Explicarem el procés a seguir per la implantació de Croops al Palmeral 

d’Afanour. 

- Capítol 8: Propostes de millora i tasques que han quedat pendents fora de l’abast 

d’aquest projecte. 

- Capítol 9: Conclusions extretes després de la realització del projecte. 

- Capítol 10: Bibliografia que s’ha fet servir per a la realització del projecte. 

- Capítol 11: Annexos que no formen part del cos del projecte però que ajuden a 

entendre’l en la seva globalitat. 
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4. Sostenibilitat del projecte 

En aquest capítol analitzarem la sostenibilitat del projecte. Per fer-ho, farem servir el 

paradigma dels tres pilars de la sostenibilitat (Figura 1) (1), tot veient si aquest projecte els 

compleix. La definició i anàlisi d’aquests pilars constitueixen una eina molt potent per analitzar 

si un projecte és o no sostenible. 

 

La visió de la Figura 1 ens mostra els tres aspectes que hauria de tenir en compte qualsevol 

projecte per a garantir que aquest sigui sostenible. Dividirem l’anàlisi en dues parts, per una 

part el que repercuteix al projecte del Palmeral d’Afanour al complet, i per l’altra la incidència 

d’aquest projecte de final de carrera. Nosaltres, al pilar econòmic també tindrem en compte 

els aspectes tècnics, considerant-los part d’aquest. 

4.1.  Sostenibilitat del Palmeral d’Afanour 

4.1.1. Aspectes ecològics 

El palmeral d’Afanour esdevé sostenible amb el medi i autosuficient gràcies als seus dos pous 

d’aigua amb capacitat per a 400 m3 que reparteixen l’aigua mitjançant una xarxa de reg gota a 

gota. L’explotació també disposa de subministrament propi d’electricitat gràcies a diverses 

plaques solars. 

A més, hem de tenir en compte que el projecte del Palmeral d’Afanour va idear-se inicialment 

per tal d’evitar que en els terrenys que ara son agrícoles fossin utilitzats com a camp de tir i 

proves d’armament de l’exèrcit marroquí. 

 

Figura 1 – Els tres pilars de la sostenibilitat. 
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4.1.2. Aspectes socials 

És molt important potenciar l’explotació de les parcel·les entre totes les famílies de la 

comunitat d’Afanour. La plena explotació del palmeral podria suposar un creixement econòmic 

col·lectiu de més de 3 milions d’euros/any. 

La irrupció d’aquesta immensa illa verda de més de 17.000 palmeres transformaria els 

desiguals rols endèmics del repartiment de riqueses i de terres cap un repartiment equitatiu, 

democràtic i autogestionat. 

4.1.3. Aspectes tècnics i econòmics 

La viabilitat d’una explotació agrícola d’aquestes característiques està totalment garantida, ja 

que la rendibilitat del dàtil és molt alta i els costos de manteniment de la palmera són 

escassos. Una palmera de bona qualitat pot produir anualment entre 30 i 70 kg de dàtils amb 

un valor al mercat de 10 o 12€/kg. 

Gràcies a l’ajut del Fons Català, de la Unió Europea, de l’Ajuntament de L’Hospitalet i 

l'Ajuntament d’Abrera que han subvencionat diverses etapes del projecte per valor de 

85.000€, el nou palmeral disposa de tota la infraestructura necessària per a iniciar l’explotació 

a alt rendiment. 

En una parcel·la del nou palmeral d’Afanour s’hi poden plantar fins a nou palmeres que poden 

aportar una rendibilitat raonable, al cap de cinc anys, de 3.000€/any per a cada 

parcel·la/família. 

4.2.  Sostenibilitat de Croops 

4.2.1. Aspectes ecològics 

En el cas de Croops, com de qualsevol programa informàtic, no incideix de manera rellevant en 

el medi. 

És diferent si ho veiem des del punt de vista potencial. Croops potencia el desenvolupament 

de cooperatives agrícoles mitjançant les eines de difusió de les que disposa. Indirectament 

estem incidint en la prevenció de la desertificació de molts terrenys que no haurien tingut ús. 

4.2.2. Aspectes socials 

Croops pot servir per impulsar de manera efectiva les activitats d’una explotació agrícola. El 

simple fet de donar a conèixer la producció anual de la cooperativa pot animar a moltes 

famílies a emprendre i comprar una de les parcel·les per trobar el seu medi de subsistència. 
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4.2.3. Aspectes tècnics i econòmics 

Abans de començar a disparar decisions tecnològiques, hem de tenir en compte el context des 

d’on s’utilitzarà l’eina. En el cas d’Afanour, per qui ens va ser demanat el projecte, hem fet 

recerca al voltant dels següents punts abans de posar-nos a implementar el projecte. 

 Velocitat de l’accés a Internet 

 Allotjaments (Hostings) al Marroc 

La velocitat d’accés no és un problema al Marroc. En connexions fixes s’ofereixen velocitats de 

20MB (1) i de 14,4MB en el cas de la telefonia mòbil (2). Concretament, a Tinghir 

personalment vaig comprovar que la connexió era bona (aproximadament de 6MB). 

De totes maneres, no tots els països tenen una infraestructura de telecomunicacions com la 

que tenen al Marroc, així que havíem de garantir que el sistema que creéssim fos ràpid i 

lleuger. 

Des de la direcció del projecte es va demanar explícitament que el projecte fos desenvolupat 

amb el llenguatge de programació Python, que, al ser un llenguatge compilat, garantia una 

velocitat d’execució bastant bona a diferència d’altres més populars com PHP. 

D’altra banda, se’m va proposar que desenvolupés el projecte fent servir Google App Engine 

(GAE), ja que d’aquesta manera el hosting se’l podrien estalviar des de la cooperativa. Ara bé, 

GAE no em permetia allotjar la base de dades a Europa de manera gratuïta, sinó que havia de 

fer servir un servidor als Estats Units. A més, no em permetia utilitzar un servidor propi com a 

base de dades. Això em va fer decidir deixar de dependre tant de Google i buscar una solució 

més liberal, tot i que hagués d’invertir en un hosting. 

La meva primera intenció va ser buscar algun hosting assequible al mateix Marrakech o a 

Rabat, però tots els que vaig trobar (que tinguessin la web traduïda de l’àrab) només oferien 

serveis per allotjar webs desenvolupades en PHP o HTML pla. Va ser llavors quan vaig 

descobrir el món dels Servidors Privats Virtuals (VPS). 

Tenir un VPS em permetria instal·lar qualsevol programa o llibreria que necessités sense haver 

de barallar-me amb cap hosting, aquesta llibertat m’atreia molt, així que vaig apostar per 

aquest enfocament. A Marroc sí que hi ha empreses de hosting que ofereixen aquest servei, 

però els preus són desorbitats, un dels més barats que he trobat (3) surt per 3500DH a l’any 

(317€), així que em vaig decantar per sacrificar una mica el temps de resposta i buscar 
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quelcom a Europa. El millor que vaig trobar i el més barat va ser amb OVH, qui oferia un VPS 

per 28.92€ a l’any amb bones prestacions i possibilitats d’escalar el projecte en cas necessari. 

Un cop preses aquestes decisions ja ens podíem posar a treballar amb el disseny i 

implementació de l’eina. 

Econòmicament, des d’un bon principi sabem que l’eina no pot suposar un llast econòmic 

massa gran per la cooperativa, per això a ja hem anat amb cura de no triar opcions cares com 

un hosting al Marroc. 

En resum, amb un preu de 28.92€ l’any el hosting, i aproximadament 4 €/any del domini, el 

projecte té una sostenibilitat econòmica bona.  De fet en el cas d’Afanour serà Al Karia qui 

correrà amb aquestes despeses. 

4.2.3.1.  Valoració econòmica del projecte Croops 

En aquest subapartat farem una valoració econòmica del projecte. Hem de remarcar que 

aquesta valoració és orientativa de quant hauria costat desenvolupar el projecte en un entorn 

de desenvolupament industrial. Als destinataris d’aquest projecte no els hi ha suposat cap cost 

la implementació del mateix. 

De les taules a continuació declarem un cost de mà d’obra de 10130€. Afegint el marge de 

benefici que tota empresa afegeix al cost de mà d’obra, la realització d’aquest programa 

hagués costat a la cooperativa uns 20000€. 

La següent taula de preus marca el cost de la mà d’obra segons el rol del treballador: 

Perfil €/hora 

Analista 40 

Administrador de 

sistemes 

30 

Programador 30 

QA (Provador dels test de 

qualitat) 

25 

Documentador 25 
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Tasca 
Data 

d’inici 

Data 

final 

Previsió 

(hores) 

Hores 

dedicades 
Desv. Rols Cost 

Tasques inicials 
11/03/

2013 

10/04/

2013 
5 5 0  200€ 

Reunió inicial 
11/03/

2013 

11/03/

2013 
2 2 0 Analista 80€ 

Redactat i presentació 

sol·licitud CCD 

05/04/

2013 

10/04/

2013 
3 3 0 Analista 120€ 

Anàlisi de requeriments i 

especificació 

25/03/

2013 

15/08/

2013 
44 39.5 -4.5  1620€ 

Reunió amb Al Karia 
25/03/

2013 

25/03/

2013 
2 3 1 Analista 120€ 

Presentació de projecte a 

l’Ajuntament de l’Hospitalet 

04/04/

2013 

04/04/

2013 
2 1.5 -0.5 Analista 100€ 

Definició de les 

funcionalitats a 

implementar 

26/03/

2013 

01/05/

2013 
20 20 0 Analista 800€ 

Presa de requeriments a 

Afanour (Marroc) 

06/08/

2013 

17/08/

2013 
20 15 -5 Analista 600€ 

Preparació de l’entorn 

d’implementació 

01/09/

2013 

04/09/

2013 
5 8 3  240€ 

Creació de màquina virtual 
01/09/

2013 

02/09/

2013 
3 5 2 Sys Admin 150€ 

Configuració de l’IDE de 

desenvolupament 

04/09/

2013 

04/09/

2013 
2 3 1 Sys Admin 90€ 

Disseny i implementació 
10/09/

2013 

01/11/

2014 
204 213 9  6320€ 

Configuració del repositori 
10/09/

2013 

10/09/

2013 
1 1 0 Sys Admin 30€ 

Instal·lació del framework 
10/09/

2013 

15/09/

2013 
10 10 0 Programador 300€ 

Disseny del projecte 
17/09/

2013 

30/09/

2013 
10 15 5 Programador 450€ 
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Tasca 
Data 

d’inici 

Data 

final 

Previsió 

(hores) 

Hores 

dedicades 
Desv. Rols Cost 

Reunió de seguiment 
11/10/

2013 

11/09/

2013 
2 2 0 Analista 80€ 

Implementació de 

funcionalitat (terreny) 

08/01/

2014 

15/03/

2014 
50 46 -4 Programador 1380€ 

Test de qualitat 
16/03/

2014 

18/03/

2014 
6 6 0 QA 150€ 

Posada a punt de l’entorn 

de producció 

02/05/

2014 

17/05/

2014 
40 42 2 Sys Admin 1260€ 

Internacionalització 
18/05/

2014 

06/07/

2014 
10 20 10 Programador 600€ 

Migració de dades de 

propietaris 

08/07/

2014 

10/07/

2014 
5 5 0 Sys Admin 150€ 

Creació i traducció del 

contingut 

02/09/

2014 

15/09/

2014 
20 20 0 Documentador 500€ 

Implementació de 

funcionalitat (propietaris) 

17/09/

2014 

24/09/

2014 
20 22 2 Programador 660€ 

Implementació de 

funcionalitat (cultius) 

25/10/

2014 

01/11/

2014 
20 15 -5 Programador 450€ 

Test de qualitat 
05/11/

2014 

08/11/

2014 
6 6 0 QA 150€ 

Reunió de revisió 
27/11/

2014 

27/11/

2014 
4 3 -1 Analista 160€ 

Memòria i documentació 
20/10/

2014 

05/12/

2014 
60 70 10  1750 

Memòria del projecte 
20/10/

2014 

01/12/

2014 
50 60 10 Documentador 1500 

Manual d’usuari (FR) 
02/12/

2014 

05/12/

2014 
10 10 0 Documentador 250 
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5. Metodologia 

Per desenvolupar aquest projecte s’ha fet servir metodologies àgils, ja que els projectes web 

tenen moltes probabilitats de sofrir canvis degut als avenços tecnològics i l’aparició de noves 

eines i productes. A més, interessava anar entregant valor de producte cada poc temps, per a 

que es pogués visualitzar l’avenç del projecte per part del client.  

En concret he apostat pel Kanban (4), ja que em permetia limitar els focus en els que 

treballava a cada iteració i anar agafant tasques noves tan bon punt acabava les anteriors. 

Per a la gestió del projecte he fet servir Trello (www.trello.com), una eina gratuïta online (amb 

aplicació mòbil) que permet crear tasques i anar organitzant la feina fàcilment. En total s’han 

dut a terme 37 tasques i queden pendents de realització 11 amb propostes de millora i de 

continuïtat del projecte. 

Cada mes he anat fent una revisió de l’avanç del projecte amb el David López, director del 

projecte, per anar fent seguiment i avaluació de les tasques realitzades i prioritzant les que es 

durien a terme durant la següent iteració.  

 

  
 

 

Figura 2 – Agile Development Process 

 

http://www.trello.com/


Croops, eina de gestió lliure per a cooperatives agrícoles  

  
21 

 
  

6. Desenvolupament tècnic 

Aquest apartat recull les diferents tecnologies i decisions tecnològiques que he pres per dur a 

terme el projecte. També recull les funcionalitats que he implementat així com altres millores 

a nivell de posicionament en cercadors i el disseny de la pàgina. 

6.1.  Servidor 

 Com ja he exposat al punt 4.2.3, d’anàlisi de sostenibilitat tècnica, per implantar la 

implementació de Croops a Afanour hem fet servir un servidor privat virtual. Hem triat, per 

preu, la companyia OVH, que situa el nostre allotjament a Strasbourg (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La decisió de no allotjar el nostra servidor al Marroc ve presa per les següents valoracions: 

- Els preus dels allotjaments al Marroc són massa elevats. 

- OVH és una empresa seria i dóna bon suport. 

- La connectivitat d’Internet entre França i Marroc no requereix un temps de resposta 

alt (Figura 4). 

 

Figura 3 – Strasbourg OVH Datacenter (10) 

 

 

Figura 4 – Ping a menara.ma (Rabat, MA) des del servidor d’Afanour (Estrasburg, FR) 
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El servidor que tenim en marxa té les següents prestacions: 

- SO: Debian GNU/Linux 7 (wheezy) 

- CPU: AMD Opteron(tm) Processor 4386, 3GHz, 2Mb Cache, 1 cores 

- RAM: 1GB 

- HD: 10GB 

- Usuari root 

OVH a més posa a disposició nostra eines per escalar el servidor en cas de necessitat, però 

amb les prestacions mínimes de moment en tenim suficient. 

6.1.1. Configuració del servidor 

Configurar el servidor no va ser trivial. Des d’OVH recomanaven la instal·lació de Webmin 

(http://www.webmin.com), que fa de panell de control del servidor. Per instal·lar-lo des de 

Debian amb un “sudo apt-get install webmin” va haver-hi prou, i ja és accessible des de 

https://vps81741.ovh.net:10000/. Aquest servei ens permet controlar de manera centralitzada 

les còpies de seguretat (de disc i bases de dades), els crons, veure els logs, gestionar usuaris i 

passwords... entre d’altres coses. 

Havíem d’escollir un webserver que pogués executar Python sense problemes. Les opcions 

eren Apache i Nginx amb un WSGI (Web Server Gateway Interface). El WSGI és un fitxer molt 

simple que ajuda el webserver indicant-li com executar l’aplicació web. 

Finalment em vaig decantar per Apache simplement perquè ja hi he treballat abans amb 

aquest servidor i em serà més fàcil fer la configuració del mateix. 

El que em va fer falta per poder fer funcionar Croops amb l’Apache va ser, apart de que 

estigués activat el mòdul mod_wsgi, afegir i habilitar el següent Virtual Host:  

http://www.webmin.com/
https://vps81741.ovh.net:10000/
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Si algú fa servir aquest fragment hauria de canviar el domini i els path pels adients. Arribats a 

aquest punt només cal instal·lar la base de dades,  l’intèrpret de python (v 2.7.3), ssh per 

connectar remotament, git per obtenir el codi font de Croops i pip per instal·lar la resta de 

dependències. 

6.1.2. Instal·lació de Croops 

Per instal·lar Croops, un cop configurat el servidor, hem de seguir els següents passos. 

Primer hem de fer checkout del repositori de codi: 

git clone https://marcostvz@bitbucket.org/marcostvz/croops.git 

 

He escollit Bitbucket per controlar les versions de codi perquè em permet mantenir-ho privat 

fins a que alliberi el codi. L’alliberació de codi es farà en GitHub, i el repositori es podrà 

descarregar fent: 

git clone https://github.com/marcostvz/croops.git 

 

Un cop descarregat el codi, només hem d’instal·lar les dependències. Això s’aconsegueix anant 

a la carpeta arrel del projecte, on hi ha el fitxer requirements.txt, i executar: 

pip install -r /path/to/requirements.txt 

WSGISocketPrefix /var/run/wsgi 

<VirtualHost *:80> 

    WSGIDaemonProcess palmeraie.org user=marcostvz group=marcostvz 

python-path=/home/marcostvz:/home/marcostvz/croops 

    WSGIProcessGroup palmeraie.org 

    WSGIScriptAlias / /home/marcostvz/croops/wsgi.py 

    Alias /static/ /home/marcostvz/croops/static/ 

    Alias /robots.txt /home/marcostvz/croops/static/robots.txt 

    <Directory /home/marcostvz/croops> 

        <Files wsgi.py> 

            Order deny,allow 

            Allow from all 

        </Files> 

    </Directory> 

    <Directory /home/marcostvz/croops/static> 

        Order deny,allow 

        Allow from all 

    </Directory> 

</VirtualHost> 
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Ara ja només manca crear la base de dades. Un cop instal·lada crearem o obtindrem les 

credencials de l’usuari que utilitzarà Croops i les posarem al fitxer settings.py, a la secció 

DATABASES. Un cop estigui tot ben configurat només mancarà executar: 

python manage.py createdb 

python manage.py migrate croops_initial_data 

 

Amb aquests senzills passos ja podem accedir a la web!  

6.2.  Llenguatge de programació 

El llenguatge de programació triat per aquest projecte és Python. La motivació d’utilitzar 

aquest llenguatge venia requerida des de la direcció del projecte ja que, com he exposat a 

l’anàlisi de sostenibilitat tècnica, venia donada a que aquest llenguatge ens dóna temps de 

resposta inferiors a d’altres llenguatges com PHP (5), a més d’un conjunt de llibreries molt 

complet del que podem fer ús durant la implementació del programa. 

Aquest requeriment dificultava el desenvolupament donat que jo no sabia ni implementar un 

“Hello World” en aquest llenguatge. Vaig acceptar aquest requisit, ja que personalment els 

reptes informàtics m’omplen vocacionalment, i l’objectiu de dominar aquest llenguatge, que 

poc a poc va adquirint més popularitat a les grans empreses d’Internet (6), és adquirir una 

competència més que professionalment pot obrir portes molt interessants.  

6.3.  Framework de desenvolupament 

En la meva curta experiència al món d’Internet, he aprés que escollir un bon framework amb el 

que treballar és una de les decisions més difícils. Era una decisió difícil ja que al no conèixer el 

món de Python, no tenia visibilitat de què s’hi manegava. 

Tot i això, no va ser tan difícil. Fent una recerca ràpida vaig trobar un parell de ressenyes que  

m’incitaven a decantar-me per Django (7) (8) (9). A més, la comunitat que recolza a Django és 

molt gran i activa, i la quantitat de mòduls i aplicacions pre-fetes disponibles també és un bon 

punt. 

6.3.1. CMS 

Un cop triat Django com a framework vaig començar a cercar un CMS (Content Management 

System) per a que integrés de sèrie la part de blogging i usuaris. 
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En el moment d’aquesta recerca, hi havia 2 grans opcions a tenir en compte: 

- Django CMS – demo: http://demo.django-cms.org/ 

- Mezzanine – demo: http://mezzanine.jupo.org 

Em vaig decantar per Mezzanine simplement per la senzillesa del seu panell administratiu. 

Tenint en compte que finalment l’encarregat d’administrar la pàgina seran persones amb un 

nivell no massa alt d’informàtica, el més senzill i usable és sens dubte el millor. 

En el moment de triar Mezzanine tenia una mica de por en que era un framework molt nou, 

però segons he anat veient han anat actualitzant-ho amb regularitat i afegint funcionalitats 

noves. 

6.4.  Base de dades 

Un dels punts forts de Django és que el motor de base de dades és totalment transparent a la 

programació. Es pot triar MySQL, SQLite, Oracle, PostgreSQL o Mongo, entre d’altres.  

Pel cas d’Afanour vaig triar MySQL, donat que és el que més domino i no volia complicar-me 

massa en la configuració del servidor. 

La base de dades està instal·lada al mateix servidor privat virtual. Donada la casuística del 

projecte (poc tràfic, pocs usuaris) no he vist necessari muntar la base de dades en un servidor 

apart. 

6.4.1. Model de dades de Croops 

Deixant de banda el CMS, afegeixo a continuació (Figura 5) el model de dades que he seguit 

per a implementar el sistema de propietaris, terrenys i cultius de Croops. 

Com podem veure, és un model molt senzill, relacionant els camps amb diferents propietaris i 

els cultius que hi ha a cadascun. A la Figura 5 es pot veure com hem reutilitzat la classe 

auth_user de django per al nostre sistema de propietaris. 

Per veure el diagrama complet de la base de dades podeu veure’ls als Annexos 11.2 i 11.3. 

 

http://demo.django-cms.org/
http://mezzanine.jupo.org/
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6.5.  Sistema de mapes 

Una de les inquietuds que teníem quan ens van presentar el projecte era com podríem facilitar 

la localització dels terrenys a un soci de la cooperativa que acaba d’adquirir un terreny, o algú 

que n’ha heretat d’un familiar. Vam pensar que seria molt interessant disposar d’un mapa on 

es veiessin els terrenys diferenciats. Des de l’Association Afanour també es van mostrar molt 

interessats en aquesta funcionalitat. 

En fer una mica de recerca vaig veure que tenia dues alternatives principals: Google Maps 

Engine i OpenStreetMap. Em vaig decantar per Google Maps Engine principalment perquè la 

vista satèl·lit del mapa estava bastant més actualitzada i es diferenciaven les palmeres 

plantades a les parcel·les. 

A http://mapsengine.google.com podem crear i manipular capes sobre els mapes de google 

maps per a mostrar-los a la nostra web. Nosaltres per fer-ho hem utilitzat una taula vectorial, 

que ens serveix de base de dades de les parcel·les. La decisió de per què posar les dades de les 

parcel·les a Google Maps Engine ve donada per l’eina d’importació que té. Si la cooperativa 

hagués tingut el mapa vectorial o el KML del palmeral, amb importar-lo hauria estat suficient 

 

Figura 5 – Strasbourg OVH Datacenter (10) 

 

http://mapsengine.google.com/
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per tenir tot el plànol dibuixat. Malauradament el plànol que em van facilitar no estava ben 

orientat i no vaig poder-lo importar, així que el que vaig haver de fer va ser traçar les parcel·les 

manualment amb l’eina d’edició de mapes i exportar-les com a KML. El mapa traçat 

manualment es pot consultar a 

https://mapsengine.google.com/map/u/0/edit?mid=zeVWDCtfrRLs.kaaASycyxA00.  

Google Maps Engine té una API bastant ben documentada que es pot consultar a 

https://developers.google.com/maps-engine/documentation/reference/v1/, que és la que 

hem fet servir per mostrar el mapa del palmeral d’Afanour i interactuar amb ell. 

  

https://mapsengine.google.com/map/u/0/edit?mid=zeVWDCtfrRLs.kaaASycyxA00
https://developers.google.com/maps-engine/documentation/reference/v1/


Croops, eina de gestió lliure per a cooperatives agrícoles  

  
28 

 
  

6.6.  Funcionalitats 

En aquest apartat explicaré les principals funcionalitats i pàgines que proporciona Croops, i 

destacaré la feina feta en cadascuna d’elles. Els usuaris finals hauran de ser coneixedors 

d’aquestes per tal d’explotar l’eina de manera òptima. 

6.6.1. Estructura de la web 

6.6.1.1.  Encapçalament 

Com podem observar a la Figura 6, l’encapçalament (header) de la web ofereix una barra de 

navegació per la pàgina. La part esquerre es correspon amb les pàgines de portada, bloc, 

terrenys, cultius, una galeria d’imatges i les dades de contacte. A la part dreta està el menú 

d’usuari, que un cop identificat permet accedir al perfil i al panell de control, a més de l’opció 

de desconnexió. Per últim, hi ha un enllaç de canvi d’idioma, explicat al punt 

d’internacionalització. 

6.6.1.2.  Contingut 

El contingut és la informació que varia segons la pàgina que estem visitant, tant 

l’encapçalament com el peu de pàgina son els mateixos per a totes les vistes. Ocupa la major 

part de la pàgina i ha de mostrar la informació que l’usuari ha vingut a buscar. 

6.6.1.3.  Peu de pàgina 

El peu de pàgina és on es posen els enllaços que no són d’interès de l’usuari habitual, però que 

han de ser-hi, com són crèdits de col·laboradors, pàgines legals i demés. 

6.6.2. Portada 

La portada és la pàgina de benvinguda al portal (Figura 6). La direcció web que la mostra és 

l’arrel del portal, en el cas del Palmeral d’Afanour, http://www.palmeraie.org. El contingut 

d’aquesta és editable i multi-idioma com qualsevol entrada del bloc. La diferència amb aquest 

és que no permet comentaris ni valoració personal de l’entrada. 

A més, aquesta pàgina també mostra els 5 últims missatges entrats al bloc, de manera que ja 

s’anima al visitant a continuar explorant la web. 

http://www.palmeraie.org/
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Figura 6 – Vista de la portada (palmeral d’Afanour) 

 



Croops, eina de gestió lliure per a cooperatives agrícoles  

  
30 

 
  

6.6.3. Bloc i continguts 

El bloc de Croops té un format senzill i auster. Podem veure-ho a la imatge de la Figura 7. S’hi 

accedeix mitjançant la url /blog. 

 

Al estar identificat apareix una fletxa de color groc que habilita opcions d’edició ‘inline’, de 

manera que si detectem algun error, el podem corregir de seguida. (Figura 8) 

Si entrem a qualsevol de les notícies, accedirem a una URL generada a partir del títol, cosa que 

afavoreix el SEO. En l’exemple de la Figura 9 estem a /blog/le-web-de-la-palmeraie-en-ligne/. 

En aquesta pàgina podrem valorar la notícia, compartir-la en les principals xarxes socials  i 

afegir comentaris mitjançant Disqus, que permet identificar-se (a part del propi Disqus) a partir 

de Facebook, Twitter i Google. Aquesta externalització del sistema de comentaris ens proveeix 

d’una eina molt potent, podent moderar-los de manera senzilla des de la pàgina de Disqus, i 

estalviant part del temps de desenvolupament. 

 

Figura 7 – Vista del bloc del palmeral d’Afanour 
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Figura 8 – Vista del bloc en mode d’edició 

 

 

Figura 9 – Vista del bloc en mode d’edició 
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Els continguts del bloc els podem introduir en diferents idiomes, per fer-ho, en el moment 

d’escriure un nou article mitjançant el panell d’administració, podem traduir els articles al 

formulari de traducció (Figura 10). 

 

El contingut pot ser diferent per cada idioma, si volem, però no és la idea. Si l’idioma escollit 

no disposa de traducció, s’utilitzarà l’original. 

6.6.4. Galeria d’imatges 

Mezzanine disposava d’una galeria d’imatges que hem reaprofitat per posar-la al servei de 

Croops. Aquesta galeria permet pujar imatges ja sigui de manera individual o en un arxiu 

comprimit. La galeria es pot visualitzar a /gallery. 

6.6.5. Administració i panell de control 

El panell administratiu permet gestionar tot el CMS i les funcionalitats pròpies de Croops, que 

més endavant explicarem. Les modificacions que hem realitzat en aquest apartat són 

majoritàriament visuals, per fer-ho més usable. (Figura 11 i Figura 12) 

Al panell d’administració només té accés l’administrador de tot el web i l’administrador de 

cooperativa, que explicarem al següent apartat. 

 

Figura 10 – Vista del bloc en mode d’edició 
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Des del panell d’administració es poden gestionar els usuaris i grups, les entrades i categories 

del bloc, els menús i les diferent pàgines de la web, les redireccions i la botiga. 

 

Figura 11 – Panell de control original 

 

 

Figura 12 – Panell de control modificat 
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6.6.6. Usuaris 

Al sistema de Croops tenim 3 tipus d’usuaris. L’administrador, el manager i els propietaris. 

Com hem esmentat abans, només l’administrador i el manager poden accedir al panell 

d’administració. Es diferencien en que les funcions del manager van més encarades en la 

gestió de propietaris i del bloc, mentre que l’administrador té el control total del portal. 

Els propietaris de moment no tenen activat el login, ja que no hi ha cap funcionalitat amb la 

que puguin interactuar. De moment s’utilitzen per identificar quins terrenys són de cadascú i la 

seva participació, serveixen de cens per a la gestió de la cooperativa. 

Totes les contrasenyes es guarden amb un hash generat a partir de l’algoritme pbkdf2_sha256  

durant 12000 iteracions i saltejat. 

6.6.7. Propietaris 

És necessari recordar que els propietaris actualment els tenen controlats amb paper, i tenen el 

handicap de què al Marroc tenen molts noms repetits, sent el més habitual Mohamed. La 

pròpia cooperativa no disposa dels ‘DNI’ marroquins per diferenciar-los, sinó que ho saben 

perquè coneixen les persones. Els hi vam fer entendre que això en un futur podria dur 

problemes si es perdien els papers amb les escriptures, i que Croops pot servir per diferenciar 

aquest grup d’usuaris amb el nom repetit. 

A la web hem disposat d’un menú de 

propietaris on apareixen tots ordenats 

alfabèticament (Figura 13). Cada 

propietari disposa també de la seva 

pròpia fitxa de propietari (Figura 14), 

on es llisten tots els terrenys dels qual 

n’és propietari i el percentatge de 

participació. 

Es pot clicar al número de parcel·la 

per anar a veure la fitxa de la parcel·la 

concreta amb dades dels cultius. 

A més, es mostra també una vista de 

mapa amb els terrenys del qual n’és 

propietari ressaltats. 

 

Figura 13 – Llistat de propietaris paginat 
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Figura 14 – Fitxa del propietari 
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6.6.8. Terrenys 

Com hem explicat al punt 6.4, hem triat Google Maps per mostrar el mapa del palmeral. El 

resultat és una vista que disposa d’un cercador de parcel·les que funciona per Javascript 

(Figura 15). 

 

Al fer clic en una de les parcel·les, l’aplicatiu ens direcciona a la pàgina de la parcel·la, on es 

mostren els propietaris del terreny així com el que hi ha plantat en ella (Figura 16). Tant el nom 

de propietari com el del cultiu enllacen a les respectives fitxes. 

 

Figura 15 – Mapa de terrenys 
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6.6.9. Cultius 

La fitxa de cultius del palmeral (Figura 

17) mostra un resum de quants cultius 

totals hi ha actualment al palmeral. 

Els totals es calculen a partir de la suma 

de tots els cultius de cada parcel·la 

registrada al sistema. 

Els enllaços porten a la fitxa del cultiu en 

concret (Figura 18). En aquesta fitxa es 

mostren les parcel·les que tenen plantat 

aquest cultiu i la quantitat. 

 

 

 

Figura 16 – Fitxa de parcel·la 

 

 

Figura 17 – Llistat de cultius 
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6.6.10. Botiga 

Una part molt interessant del projecte és la implantació d’una botiga online. La possibilitat de 

vendre els seus productes per internet va entusiasmar els responsables de la cooperativa 

d’Afanour, ja que això els donava una eina més de finançament. 

 Vaig veure que el creador de Mezzanine havia fet també un plug-in que implementa un 

sistema de botiga online anomenat Cartridge. De moment a la web del Palmeral d’Afanour la 

botiga online està oculta, ja que les dades bancàries de cobrament no estan introduïdes, però 

està preparada per a ser activada des de l’administració. A les figures 19 i 20 veiem les vistes 

de botiga i producte, respectivament. 

 

Figura 18 – Fitxa de cultiu 
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Figura 19 – Pàgina de la botiga 

 

 

Figura 20 – Pàgina de compra de producte 
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6.7.  SEO 

L’èxit d’un negoci en gran part depèn del SEO (Search Engine Optimization), que son les 

optimitzacions que s’apliquen a les pàgines per a posicionar millor als motors de cerca (Google, 

Yahoo, Bing!, ...). 

El posicionament depèn en gran mesura del contingut de les pàgines i de les metadades que 

s’hi disposa a cadascuna. 

Mezzanine permet afegir aquestes metadades de manera automàtica, tot i que el que 

recomano és enriquir-les manualment donat que els motors normalment les troben massa 

curtes o insuficients per entendre el contingut. 

Per ajudar-nos a millorar aquests aspectes, disposem de les webmaster tools de Google (Figura 

21), que ens va donant pistes d’on incidir per posicionar millor. 

 

6.8.  Internacionalització 

Una funcionalitat que Mezzanine no té és la internacionalització. En el cas del Palmeral 

d’Afanour és clar. El contingut havia d’estar disponible en diferents idiomes, ja que ells volien 

la pàgina, com a mínim, en Francès, però per arribar al màxim possible de difusió s’havia 

d’internacionalitzar. 

Per afrontar aquest repte, vaig buscar casos d’internacionalització amb Mezzanine, i vaig 

trobar uns pocs que em van donar la pista de modificar les pàgines del propi CMS de 

Mezzanine per a suportar aquest contingut en múltiples idiomes. El contingut traduït el podem 

introduir com hem explicat anteriorment al punt 6.6.3. 

 

Figura 21 – Millores HTML de Google Webmaster Tools. 
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Un altre aspecte de la Internacionalització, relacionat amb el SEO, és com passar d’un idioma a 

un altre en la nostra web. Per fer això hi ha 3 possibilitats: 

 Que el contingut canviï segons l’idioma, sense canviar la URL. L’idioma actiu 

s’emmagatzemaria en una Cookie. 

 Utilitzar subcarpetes per a cada idioma. Ex: http://www.example.org/es/blog 

 Utilitzar un subdomini per a cada idioma. Ex: http://es.example.org/blog 

La primera la vaig descartar ja que si volem que els motors de cerca diferenciïn la pàgina per 

idiomes, no sabrien com fer-ho. Entre les dues restants ens vam decantar per la opció de fer-

ho mitjançant subcarpetes, ja que d’aquesta manera no havíem de fer cap configuració extra al 

servidor (els subdominis s’haurien de direccionar). 

En el cas del Palmeral d’Afanour, vaig triar el francès com a idioma base, ja que és l’oficial del 

Marroc. Les direccions sense subcarpeta estan en francès, mentre que les traduccions (anglès, 

català i espanyol, que són els idiomes que conec) van per subcarpeta. 

Amb aquesta estratègia escollida, només vaig haver d’implementar un petit mòdul per a fer el 

canvi d’idioma (Figura 22). 

 

Per últim, i per consell d’un col·lega expert en SEO, vaig fer que a les metadades de les pàgines 

sortís la metadada “hreflang”, en la qual s’indica als motors de cerca que aquella pàgina té 

versió en diferents idiomes. A més, per no caure en una penalització per contingut duplicat, en 

aquelles pàgines que no disposen de traducció al idioma que estem visualitzant (es mostra el 

per defecte), indiquem amb la metadada “canonical” que el contingut pot ser molt semblant a 

la de l’idioma original. 

 

Figura 22 – Menú de canvi d’idioma. 
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6.9.  Disseny 

La pàgina original de Mezzanine (Figura 23) era bastant bàsica, utilitzant tons blancs i amb els 

menús distribuïts de manera esquemàtica. Un dels punts forts d’aquest framework és que 

disposem d’una gran quantitat de temes per modificar el disseny. En podem veure uns quants 

de pagament a http://mezzathe.me/, i alguns de gratuïts a 

https://github.com/renyi/mezzanine-themes  i a http://thecodinghouse.in/themes/ (aquest 

darrer no existia al moment de fer les modificacions de disseny de Croops). 

Malgrat l’existència d’aquests temes, la meva decisió va ser modificar el tema base 

manualment, per tal d’adquirir coneixement de Mezzanine mentre li donava l’aspecte 

adequat. Per fer-ho em vaig ajudar d’un tutorial molt bo a 

http://bitofpixels.com/blog/mezzatheming-creating-mezzanine-themes-part-1-basehtml/, que 

com l’autor indica al bloc, indica els passos inicials que ell va seguir per fer el tema “Lucid”, que 

es ven per 75$. 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Disseny original de Mezzanine. 

 

http://mezzathe.me/
https://github.com/renyi/mezzanine-themes
http://thecodinghouse.in/themes/
http://bitofpixels.com/blog/mezzatheming-creating-mezzanine-themes-part-1-basehtml/
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6.9.1. Versió mòbil 

Gràcies a que el disseny està basat en Bootstrap (de Twitter), la nostra pàgina és responsive i, 

per tant, accessible mitjançant els dispositius mòbils. Al ser responsive, la web adapta 

mitjançant el CSS els diferents elements per a que no se solapin ni es desmaqueti. Podem 

observar com queda la pàgina inicial a la Figura 24, i com hem fet el mapa més controlable 

(vegeu els controls de zoom i desplaçament) a la figura 25. 

 

 

 

 

Figura 25 – Versió mòbil de la pàgina inicial. 

 

 

Figura 24 – Versió mòbil de la pàgina de camps. 
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6.10. Fiabilitat del lloc web (Site Reliability) 

Una part interessant del projecte és com garantim que en tot moment la web està en 

funcionament i sense provocar errors. 

Els errors a les web acostumen a mostrar-se en forma d’error 500, i tenir una web que va tirant 

errors d’aquests no fa més que perjudicar la seva rellevància als motors de cerca i perdre la 

confiança dels usuaris. 

He classificat les mesures preses per evitar errades en dos grups, prevenció i detecció. 

 Prevenció:  per prevenir errors d’execució, tenim la suite de tests que ens permeten 

prevenir introduir codi incorrecte al sistema. 

 Detecció: comptem amb una eina anomenada Sentry (http://getsentry.com), que ens 

permet monitoritzat la pàgina en tota execució. Gairebé no afecta al rendiment i si 

ocorre algun error, envia un correu electrònic avisant amb la traça de codi i tota la 

informació de què l’ha provocat (vegeu Figura 26). 

 

  

 

Figura 26 – Panell de Sentry. 

 

http://getsentry.com/
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7. Implantació de Croops al Palmeral d’Afanour 

Com he anat mencionant al llarg de la memòria, Croops ha estat enfocat des d’un principi a 

l’empenta tecnològica del Palmeral d’Afanour. En aquest capítol el meu objectiu és exposar 

quins són els següents passos a seguir per a que Croops sigui una eina utilitzada per la 

cooperativa d’Afanour. 

7.1.  Elaboració del manual d’usuari 

Adjunt al projecte (annex 11.1 - Guide de l’utilisateur11.1) presento el manual d’usuari en 

Francès. Aquest element és indispensable per a la implantació de Croops dins de la realitat de 

la cooperativa. És un document bàsic elaborat de manera entenedora per a que serveixi de 

tutorial sobre el funcionament de Croops.  

Aquest tutorial haurà de ser revisat amb els dubtes i dificultats que sorgeixin als primers 

usuaris, per tal d’anar poc a poc fent una guia d’iniciació sobre l’eina. 

Per últim, caldrà fer una traducció a la resta d’idiomes per a que pugui ser exportat a altres 

realitats d’altres països. 

7.2.  Formació 

Segons el perfil dels usuaris de l’eina, el manual d’usuari pot no ser suficient. En el cas 

d’Afanour veig bastant convenient fer un seguiment personalitzat de la formació en la 

utilització de Croops. 

Fer aquest seguiment inicial és vital per evitar la frustració de l’usuari en aquesta fase 

embrionària de Croops, ja que de ben segur que hi ha alguna funcionalitat que se’ls hi fa difícil 

de fer servir, i potser requereixen alguna funcionalitat que actualment Croops no cobreix. 

Aquesta formació haurà d’incidir de manera directa sobre cadascuna de les funcionalitats 

descrites al punt 6.6. 
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8. Propostes de millora 

Durant el desenvolupament del projecte han anat sortint propostes de millora tant per part 

meva com dels diferents actors que han participat d’ell, però que queden fora de l’abast del 

projecte. En aquest apartat exposaré les diferents propostes que podrien donar continuïtat a 

Croops, tot i que algunes requereixen d’una inversió econòmica. 

8.1.  Permetre interacció dels propietaris amb el sistema 

Actualment només el gestor de la cooperativa és qui pot gestionar les parcel·les i demés 

indicadors de producció. 

La proposta és donar la opció als propietaris i agricultors de prendre el control d’algunes de les 

funcionalitats que actualment recauen sobre el gestor. 

8.2.  Incloure sistema d’alertes meteorològiques 

Una bona utilitat per l’agricultor és saber quan no li cal anar a regar el camp. Una alerta de 

pluja de bon matí pot estalviar un viatge de varis kilòmetres a molta gent. 

8.3.  Afegir eines de seguiment dels preus als mercats locals 

Com a cooperativa pot ser útil fer venta en conjunt de dàtils a grans compradors. Tenir un visor 

que indiqui el preu del mercat i la fluctuació dels diferents productes els pot donar un indicatiu 

de quin hauria de ser el preu competitiu que haurien de demanar pels seus productes. 

8.4.  Monitorització a nivell de parcel·la 

Amb una inversió, es podria dotar cada parcel·la d’un sensor d’humitat i temperatura. Aquests 

podrien enviar les dades recollides al sistema per a mostrar-lo als agricultors. 

També cada agricultor es podria configurar si vol rebre alertes per mail, sms o aplicació mòbil a 

determinats llindars. 

8.5.   Sistema de control de reg 

Actualment al palmeral d’Afanour els agricultors han de desplaçar-se al camp per posar en 

marxa el reg. La proposta seria, amb una inversió, dotar de control remot la oberta/tancada 

del reg, per poder-lo controlar des de l’aplicació. També es podrien establir automatitzacions 

periòdiques de reg, o en cas de determinats llindars d’humitat. 
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9. Conclusions 

La realització d’aquest projecte m’ha aportat abans de res un gran repte. Que una comunitat 

de centenars de persones estigui pendent del producte que els oferiràs suposa una gran 

responsabilitat vers ells. 

Durant la realització d’aquest projecte m’he trobat amb diverses dificultats, com no conèixer 

res de Python, però que m’han aportat moltíssima satisfacció al haver-ho dominat. Superar 

impediments i pensar en solucions adients a cada problema és una gran satisfacció com a 

informàtic. 

Crec que Croops és un bon producte. Però no és un producte acabat i com he indicat al punt 

anterior té molt de potencial de millora. De ben segur que si aquest projecte és replicat en 

altres cooperatives del tercer món podria servir d’eina per a establir una competitivitat directa 

a les grans corporacions que actualment dominen els mercats d’aquest països. 

El fet que un programa informàtic pugui millorar i facilitar la vida de les persones em reafirma 

en que he triat la carrera adequada als meus principis, i aquest projecte ha encaixat plenament 

amb ells. 
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11. Annexos 

11.1. Guide de l’utilisateur 

Le nouveau web du Palmeraie d’Afanour n’est pas seulement pur mettre des photos ou des 

articles de l’activité d’Afanour. Le point principal de cet outil c’est la capacité de gérer les 

champs, les propriétaires et  les cultures de la coopérative. 

Dans cette section on expliquera comment utiliser les fonctions de base le web du Palmeraie 

d’Afanour. 

11.1.1.  Comme s’identifier 

Pour s’identifier, nous avons de faire clic sur le Connexion bouton. Alors nous serons à la page 

d’identification (http://www.palmeraie.org/accounts/login). Ici nous allons remplir le 

formulaire avec notre nom d’utilisateur et le mot de passe. 

Une fois identifié, nous pouvons accéder au panneau d’administration sur le lien « Panneau du 

Commande ». 

  

Vous pouvez déconnecter avec le lien de Déconnexion. 

La page maintenant ne permit pas d’enregistrer nouveaux utilisateurs, parce que l’idée de 

Croops c’est que la coopérative fais toute la gestion. Si à l’avenir nous faisons des nouvelles 

fonctionnalités qui implique la participation des propriétaires, la registration serait habilitée. 

 

 

 

 

 

Figure 1 – Menu d’utilisateur. 

 

http://www.palmeraie.org/accounts/login


Croops, eina de gestió lliure per a cooperatives agrícoles  

  
50 

 
  

11.1.2.  Le panneau de commande 

Au panneau de commande (Figure 1) nous poivrons gérer des utilisateurs, le blog, les champs 

de la coopérative, le menu et la boutique, entre autres choses. 

À http://www.palmeraie.org/admin/ nous avons un panneau avec un ensemble de liens 

rapides pour faciliter la gestion. 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Panneau d’administration. 

 

http://www.palmeraie.org/admin/
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11.1.3.  Comment ajouter une page 

Pour ajouter une nouveau page, sur le Panneau de Control, allez sur le menu de Pages, et là 

vous verras les différents pages, du menu et des autres. (Figure 3) 

 

Vous pouvez éliminer des pages avec la X ou dans de le menu d’édition de page. Les flèches 

sont utilisées pour positionner les pages en ordre. Si la page c’est présent sur le menu, l’ordre 

dépend de cette. 

Quand vous êtes en ajoutant une page, vous pouvez l’éditer. Le formulaire d’édition est le 

même que le formulaire de création (Figure 4). Sur ce formulaire vous pouvez spécifier le titre, 

si la page est publié ou non, la date quand la page sera visible et la date d’expiration, si 

nécessaire. 

Vous pouvez écrire l’article sur le Contenu champ, et des traductions sur le formulaire en bas. 

Vous pouvez traduire chaque page sur l’anglais, le catalan, l’espagnol et le français. Si la 

traduction n’est pas spécifiée, l’article principal serait montré en toutes les langues. 

 

Figure 3 – Menu de pages. 
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La page d’accueil, à http://www.palmeraie.org, a un article de l’accueil et les 5 dernières 

entrées de blog. Nous pouvons modifier l’article sur le Panneau de Control, à Pages -> Palm 

grove of Afanour comme si ce était une page normale. Les entrées du blog fonctionnent de la 

même façon. 

11.1.4.  La gallérie 

Sur le menu de pages nous avons notre gallérie. Pour ajouter des images, nous pouvons le faire 

en deux façons. 

La première façon c’est en ajoutant un fichier .zip, et toutes les images seront expédiées. La 

seconde c’est en ajoutant chaque image une per une, en bas de le formulaire du contenu. 

 

11.1.5.  Gestion des champs 

Nous avons un menu de Champs, qui a quatre sub-menus: Cultures, Cultures en champs, 

Champs et Copropriétés. En chaque sub-menu nous avons un moteur de recherche pour nous 

aider à trouver ce que nous cherchons. 

 

 

Figure 4 – Formulaire d’édition. 

 

http://www.palmeraie.org/
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11.1.5.1. Cultures 

Sur le menu de Cultures, nous pouvons ajouter nouveau cultures. Pour les faire apparaître sur 

le menu, nous aurons d’ajouter une nouveau page sur le menu de Pages -> Crops. C’est 

important que la nouveau page à Balises Meta a une URL comme : crops/{id}, le id sera 

l’assigné après de la création de le culture (on pouvons consulter sur Champs -> Cultures). 

 

11.1.5.2. Champs 

Le menu de champs sert uniquement à ajouter nouveau champs. Un champ qui no existe ici, 

ne serait pas accessible.  

 

 

Figure 5 – Menu de Cultures. 

 

 

Figure 6 – Menu de Champs. 
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11.1.5.3. Cultures en champs 

Sur le menu de cultures en champs, nous pouvons spécifier la quantité des cultures qui un 

champ a. En ajoutant, le menu nous permettra sélectionner des champs et cultures ou ajouter 

des nouveaux.  

 

11.1.5.4. Coproprietés 

Sur Copropriétés nous pouvons indiquer qui est le propriétaire d’un champ, et le pourcentage 

de la copropriété qui chaque propriétaire a. En ajoutant, le menu nous permettra sélectionner 

des champs et des utilisateurs, et de créer aussi. 

 

 

Figure 7 – Menu de Cultures en champs. 

 

 

Figure 8 – Menu de Coproprietés. 
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11.1.6.  Gestion de la boutique  

Dans le panneau du control, nous pouvons gérer la boutique. 

11.1.6.1. Catégories de produits 

Ce menu est pour créer différents boutiques avec groups de produits. 

11.1.6.2. Codes de réduction 

Nous pouvons créer des codes pour réduire le prix des nôtres articles pour faire promotion. 

11.1.6.3. Commandes 

Dans ce menu nous pouvons gérer des commandes. 

11.1.6.4. Options du produit 

Ce menu c’est pour ajouter options sur les produits, comme la masse, taille, couleur, etc. 

11.1.6.5. Produits 

Dans ce menu nous ajouterons des produits pour vendre. 

11.1.6.6. Réductions 

Ce menu est pour faire réductions de prix pour des articles pour a période de temps. 
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11.2. Disseny de la base de dades de la botiga online (Cartridge) 
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11.3. Disseny de la base de dades del CMS (Mezzanine + Django) 

 


