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1 Introducció 

 

El projecte lacartellera neix de l’oportunitat de mercat de crear un lloc web 

sobre cinema destinat al públic de Catalunya. 

Si bé existeixen diverses pàgines web que informen sobre els cinemes de 

Catalunya i la cartellera de pel·lícules d’aquests, cap de les pàgines genera una 

comunitat d’usuaris que comentin i puntuïn els cinemes i pel·lícules. Només la 

revista digital TimeOut permet als usuaris comentar i votar, però el seu abast es 

limita a la ciutat de Barcelona. 

A més, a part de permetre cercar els continguts seleccionant el municipi 

desitjat, lacartellera també ofereix la possibilitat de localitzar la posició de 

l’usuari i mostrar els resultats conseqüentment. 

El lloc lacartellera s’ha desenvolupat mitjançant les tecnologies punteres del 

desenvolupament web (HTML5 i CSS3), utilitzant eines d’avantguarda com són 

Bootstrap i jQuery per a la part frontend i Silex per a la part backend; i seguint 

el que es coneix com Disseny Adaptatiu, que permet que el lloc s’adapti al 

major nombre de dispositius possibles, ja siguin telèfons intel·ligents, tauletes, 

portàtils o ordinadors d’escriptori. 

Es tracta d’un projecte multidisciplinar on es plasmen els coneixements 

adquirits al llarg del Grau en Multimèdia (disseny gràfic, desenvolupament web, 

etc.) així com l’adquisició de nous coneixements necessaris per dur-lo a terme. 
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2 Objectius del projecte 

 

Els principals objectius del projecte són: 

 

 Realitzar un lloc web on els usuaris puguin conèixer l’oferta de cinema 

comercial (pel·lícules en cartellera, cinemes, etc.), per municipi, de 

Catalunya. 

 Dissenyar una interfície que permeti acomplir l’objectiu anterior de manera 

òptima atenent al disseny gràfic, la navegació i la usabilitat. 

Per tal d’assolir aquests objectius, s’han marcat unes fites a aconseguir i que 

permetran contrastar l’èxit de l’aplicació. Aquestes fites són: 

 Creació d’un disseny visual atractiu i adequat als usuaris a qui va dirigit el 

lloc web 

 Garantir un bon funcionament tècnic de l’aplicació 

 Creació d’una base de dades òptima 

 Creació d’una interfície usable i un experiència d’usuari intuïtiva 

 Aconseguir que el lloc s’adapti al major nombre de dispositius 

 

Finalment, a nivell personal, els objectius per a aquest projecte són: 

 

 Desenvolupament d’un projecte multidisciplinar que plasmi els 

coneixements adquirits al llarg del Grau en Multimèdia 

 Adquisició de nous coneixements, obtinguts de llibres, pàgines web i 

persones qualificades en el sector 

 Realització del meu primer projecte individual de gran abast 
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3 Fases del projecte 

 

Per a la realització d’aquest projecte s’han seguit les tres fases que es 

recomana per a la realització de qualsevol projecte multimèdia: planificació, 

producció i finalització. 

Planificació 

En la fase de planificació s’obté informació del client i dels usuaris potencials i 

s’estudia a la competència per tal de definir les bases del que serà el futur 

projecte. 

Producció 

En la fase de producció es crea l’aplicació. Aquest fase es divideix en dues 

fases secundàries: el disseny i la implementació. 

En la fase de disseny s’estudia com hauria de ser l’aplicació pel que fa a 

disseny gràfic i usabilitat, i s’idea la interfície i l’experiència d’usuari. 

En la fase d’implementació és quan es genera l’aplicació – en aquest cas, el 

lloc web – sobre el que s’ha planificat i dissenyat en les fases anteriors. 

 

Finalització 

En la fase de finalització es fa el lliurament de l’aplicació al client. 

Al tractar-se d’un projecte universitari, el procés de lacartellera finalitza aquí. 

En un projecte del món laboral, aquesta fase de finalització inclouria les fases 

secundàries de llançament del producte al mercat i seguiment, que inclou el 

manteniment de l’aplicació. 
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4 Empresa client i marca 

 

El treball lacartellera es tracta d’un projecte que no ha estat requerit per cap 

client real, sinó que parteix d’una proposta meva, en adonar-me que hi ha una 

oportunitat de mercat. 

Per tal que el projecte esdevingui el més real possible, s’ha simulat que una 

empresa client ha encarregat a una empresa desenvolupadora la creació del 

lloc web partint de la marca lacartellera. 

La marca lacartellera presenta el seu nom sense separació entre les dues 

paraules i amb totes les lletres en minúscula perquè, al tractar-se d’una marca 

per un servei web, el que es vol és que el nom recordi a com s’ha d’escriure en 

la barra de direccions del navegador o als cercadors d’Internet. 

A més es va escollir el nom de lacartellera amb l’article “la” perquè el domini 

www.cartellera.cat ja està essent utilitzat.  
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5 Anàlisi de la competència 

 

5.1 Descripció de la competència 

Com s’ha explicat en la introducció, lacartellera suposa una oportunitat de 

mercat única d’un lloc sobre cinema de tot Catalunya, on es generi una 

comunitat d’usuaris que puguin votar i comentar els continguts.  

Existeixen algunes pàgines en català amb informació sobre cartellera i 

cinemes, però que no permeten als usuaris comentar i votar el contingut. 

D’aquestes pàgines, les que millors resultats de cerca obtenen a Google, el 

cercador més utilitzat a Espanya, amb molt d’avantatge  (es pot veure un gràfic 

sobre l’ús dels diversos cercadors a Espanya en l’Annex I d’aquesta memòria) 

són: 

 Diari de Girona (http://oci.diaridegirona.cat/cine/cartelera/girona/) 

 Butxaca.com (http://www.butxaca.com/ca/cine/cartellera) 

 Agenda de Girona (http://www.agendadegirona.cat/cartellera.php) 

 Ara.cat (http://www.ara.cat/cartellera/index.php) 

A part d’aquestes pàgines cal destacar dos llocs web sobre cinema que van 

dirigides a un públic de tot Espanya i amb els continguts redactats en espanyol: 

 Todocine.com (http://www.todocine.com/) 

 Guia del Ocio (http://www.guiadelocio.com/barcelona/cine/cartelera) 

La primera destaca per ser un dels primers resultats en els cercadors 

d’Internet. Però pot millorar bastant el seu disseny visual i experiència d’usuari. 

La segona destaca per ser un lloc ben fet, amb una bona interfície i experiència 

d’usuari. 

 

http://oci.diaridegirona.cat/cine/cartelera/girona/
http://www.butxaca.com/ca/cine/cartellera
http://www.agendadegirona.cat/cartellera.php
http://www.ara.cat/cartellera/index.php
http://www.todocine.com/
http://www.guiadelocio.com/barcelona/cine/cartelera
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A més, trobem una revista digital, que és la que més s’aproxima al projecte 

lacartellera: 

 TimeOut (http://www.timeout.cat/barcelona/ca/cine) 

Aquesta revista està redactada en català i permet als usuaris comentar i votar 

els continguts. La revista, però només informa sobre els cinemes de Barcelona. 

Finalment, un altre aspecte a destacar de lacartellera és que, a part d’oferir 

informació dels cinemes i pel·lícules dels municipis de Catalunya, permet 

localitzar la posició de l’usuari i així mostrar informació personalizada. 

Aquesta és una opció que només l’ofereix també Ara.cat – lloc web que, com 

s’ha dit, no permet comentar ni votar el contingut. 

En resum, hi ha diversos llocs webs que informen sobre el cinema i la cartellera 

de pel·lícules, però només lacartellera: 

 Es dirigeix a la comunitat de Catalunya, 

 permet comentar i votar els continguts, 

 i permet localitzar la posició de l’usuari 

Cal destacar també que, a part de lacartellera, únicament Guia del Ocio està 

creada amb un Disseny Adaptatiu, que es mostri correctament a la major part 

de dispositius. 

 

5.2 Anàlisi DAFO 

L’anàlisi DAFO és una eina que permet a les empreses i organitzacions 

conèixer quins són els seus punts forts i febles en comparació amb la 

competència i és de gran ajuda per definir la viabilitat d’un projecte esdevenint, 

a més, un document de referència per al desenvolupament del projecte. 

http://www.timeout.cat/barcelona/ca/cine
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L’anàlisi DAFO comprèn un anàlisi intern (que defineix les fortaleses i debilitats 

del projecte en comparació amb altres projectes similars) i un anàlisi extern 

(que defineix les oportunitats i amenaces de l’entorn). 

Fortaleses 

 L’equip de producció coneix les darreres tecnologies del 

desenvolupament web 

 L’equip de producció coneix la tecnologia necessària perquè el lloc web 

sigui accessible a usuaris amb navegadors més antics 

 El lloc web té un disseny adaptatiu 

 És l’únic lloc web que alhora: permet comentar i votar els continguts i 

permet localitzar la posició de l’usuari. 

Debilitats 

 L’equip de producció està compost només per una persona 

 El capital de què es disposa és menor al capital de la competència 

Oportunitats 

 Aparició de les Media Queries, tecnologia que permet que els llocs webs 

s’adaptin a un gran nombre de dispositius 

Amenaces 

 Degut a la crisi econòmica, menys gent va al cinema 

 

 

5.3 Accions a emprendre 

A partir de l’estudi del DAFO, cal emprendre accions per tal que el projecte 

tingui el major grau d’èxit: 

Refermar les fortaleses 

 Cuidar l’equip de producció 

 Realitzar un lloc web usable i amb bona experiència d’usuari 
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Minimitzar les debilitats 

 Cercar patrocinadors 

Aprofitar les oportunitats 

 Fer ús de la tecnologia Media Queries per al desenvolupament del lloc 

web 

Eliminar o reduir les amenaces 

 Fidelitzar als usuaris i consumidors de cinema 
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6 Usuaris potencials 

 

6.1 Descripció dels usuaris potencials 

El web de lacartellera va dirigit a un públic general, tant masculí com femení, 

que comprèn totes les edats. 

El públic objectiu en què es cal centrar però és aquell que més farà servir 

l’aplicació. 

Es tracta del públic que, per una banda és consumidor de cinema i per altra és 

un usuari que fa servir tecnologies com Internet i Internet al mòbil. 

Segons un estudi (1) realitzat pel Ministeri de Cultura espanyol entre els anys 

2010 i 2011, el públic consumidor de cinema és, en general, un públic jove, en 

primer terme la franja dels 15 als 24 anys i, a continuació la franja que va des 

dels 25 als 54 anys. 
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Pel que fa a l’estatus socioeconòmic, un estudi (2) de l’empresa Publicine 

Europe SL de l’any 2013 revela que són les persones d’estatus mitjà i mitjà-alt 

les que més consumeixen cinema. 

 

Com s’ha dit, el segon factor a tenir en compte és l’ús d’Internet i de la 

tecnologia per part dels usuaris. 

Segons un estudi (3) de la Generalitat de Catalunya de l’any 2013, els usuaris 

més joves són els que fan més ús d’Internet. Especialment la franja dels 16 als 

44 anys. A partir dels 45 anys es produeix una davallada progressiva de l’ús 

d’Internet. 
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I, com es vol desenvolupar una aplicació amb Disseny Adaptatiu, resulta 

rellevant conèixer el percentatge d’accés a Internet per tipus de dispositiu. 

Un estudi (4) de l’agència Zenith realitzat entre els anys 2011 i 2013 posa de 

manifest l’augment de connexions a Internet mitjançant dispositius mòbils que 

ha arribat a equiparar i, fins i tot, superar a les connexions establertes a través 

d’ordinadors d’escriptori. 

 

Així doncs, l’elecció de un Disseny Adaptatiu per al web de lacartellera queda 

altament justificat. 

Resumint, el públic a qui es dirigeix lacartellera és un públic jove (entre 15 i 54 

anys), d’estatuts socioeconòmic mitjà-alt i que es connecta i Internet tant 

mitjaçant ordinador d’escriptori com dispositius mòbils. 
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6.2 Objectius dels usuaris potencials 

Fruit de les tècniques de focus group i qüestionaris (en l’Annex II d’aquesta 

memòria es pot veure un dels qüestionaris realitzats), es va arribar a la 

conclusió que els objectius principals dels usuaris potencials són: 

En primer terme: 

 Obtenir informació de la cartellera, els cinemes i les properes estrenes de 

cinema, així com informació detallada de cada cinema i pel·lícula 

 Que la interfície de l’aplicació sigui senzilla i l’experiència d’usuari 

agradable 

En segon terme: 

 Que els usuaris puguin comentar i votar els cinemes i pel·lícules per, 

així, tenir informació que què basar-se a l’hora d’escollir un cinema o 

pel·lícula    
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7 Captures de pantalla de l’aplicació 

A continuació es mostren captures de pantalla del resultat final de l’aplicació 

per tal que serveixin de referència en els següents apartats. 

Així és com es visualitza el web de lacartellera  des d’un dispositiu mòbil: 
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I així es com es visualitza des d’un ordinador d’escriptori: 
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8 Disseny visual 

8.1 Logotip 

Aquest és el logotip dissenyat per a la marca lacartellera: 

 

A partir del nom de marca lacartellera, s’ha dissenyat aquest logotip. 

Seguint la filosofia del nom de marca, el logotip mostra el nom en minúscula i 

amb les dues paraules unides. 

S’ha escollit un color que identifiqui a la marca i la diferenciï de la competència. 

Aquest color ha estat el vermell perquè és un color que ressalta i que, a més, 

no el fa servir cap de les principals marques de la competència. 

Dels principals competidors, todocine.com fa servir els colors blanc i blau, Guia 

del Ocio té un logotip en blanc i negre i fa servir una paleta de colors blau en la 

seva secció de cinema, i Timeout sí fa servir el vermell, però de manera parcial 

en el seu logotip, que també és blanc i negre. 
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Al vermell de les lletres es va afegir un lleuger degradat vertical per dotar al 

logotip d’una mica de volum, ja que sense el degradat resultava molt pla. 

La tipografia del logotip és Biko, del dissenyador Marco Ugolini. 

 

8.2 Disseny minimalista 

Visualment el web de lacartellera té un disseny minimalista, sense elements 

innecessaris, per tal que guanyin protagonisme les imatges, vídeos, mapes i 

botons. 

  

8.3 Paleta de colors 

La paleta de colors del web està formada pels colors vermell, gris, negre i 

blanc. 

 

Es fa servir el color vermell en el logotip i en els enllaços, el negre per al text i 

altres elements gràfics, el gris com a fons de certes seccions per tal de 

destacar-les lleugerament i el blanc com a color de fons general. 
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8.4 Tipografia 

La tipografia del text del web de lacartellera és Helvetica Neue. En cas de que 

l’usuari no disposi d’aquesta tipografia és preveu una definició de tipografies en 

cascada que finalitza amb una de tipus sans-serif en cas de que l’ordinador de 

l’usuari no tingui instal·lades cap de les anteriors – tal i com es mostra en el 

següent fragment de codi CSS: 
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9 Arquitectura de continguts de l’aplicació 

L’arquitectura de continguts és com s’estructuren jeràrquicament les diverses 

pàgines que conformen el lloc web. 

Arquitectura inicial  

Inicialment el web constava d’un menú més llarg que incloïa els apartats de 

“cartellera”, “cinemes”, “sessions”  i “properes estrenes”. Des de “cartellera”  i 

“properes estrenes” és podia accedir a la secció d’una pel·lícula en concret; i 

des de “cinemes” es podia seguir a la secció d’un cinema. 

 

Després de realitzar una prova d’usabilitat (un test sobre un prototip llapis i 

paper) es va determinar que l’estructura inicial resultava confusa. 

Arquitectura després de les proves d’usabilitat  

Com a conclusió de les proves d’usabilitat, es va obtenir una nova estructura 

que resulta més senzilla de comprendre pels usuaris: 

 

En la nova arquitectura bàsicament s’han produït un canvi conceptual. 
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S’ha suprimit l’accés a les sessions des del nivell principal, donant accés a 

aquestes des de l’apartat pel·lícula i cinema corresponent – aportant una 

jerarquia de navegació més intuïtiva, ja que, enlloc de cercar sessions 

directament, ara es trobaran les sessions d’una pel·lícula en la secció de la 

pel·lícula i la programació d’un cinema des de la secció d’aquest. 

A més, això suposa un avantatge a nivell d’experiència d’usuari, ja que tal i com 

estava plantejat inicialment, per veure els resultats de les sessions s’hauria de 

seleccionar cinema i pel·lícula. Això, afegit a la resta d’opcions com són 

localització, radi i ordre de resultats, suposava per a l’usuari haver de 

seleccionar un munt d’opcions per tal de veure les sessions que es projecten 

per a una pel·lícula o cinema donats. 

Amb la solució a què s’ha arribat les opcions que l’usuari ha d’escollir són: 

localització, radi i, si es desitja, ordre de resultats, ja que la mateixa estructura 

jeràrquica ja permet saber si l’usuari pretén veure les sessions d’una pel·lícula 

o cinema en concret. 
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10 Disseny de la interfície 

A partir dels requeriments definits en la fase de planificació i les conclusions a 

què s’han arribat en les fases prèvies de disseny, s’han elaborat esbossos de 

com ha de ser la interfície del web, tant per a dispositius mòbils com per la seva 

versió d’escriptori. 

A continuació es mostren els esbossos de la pàgina de cartellera. A l’esquerra 

la versió per a dispositius mòbils i a la dreta la versió per a dispositius amb 

resolucions de pantalla majors, com els ordinadors d’escriptori.  

 

En els esbossos es pot veure una primera àrea, el header, que conté el logotip 

les opcions de registrar-se i accedir com a usuari, i el menú de navegació. 
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En la versió per a dispositius mòbils, les opcions de registrar-se i accedir es 

troben amagades sota el botó que té per símbol una llista d’opcions. En prémer 

aquest botó, es despleguen les opcions. 

 

 

 

A continuació trobem el cos de les pàgines, que inclouen el contingut. Aquest 

cos es divideix en tres parts: el títol, les opcions i els resultats. 
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Finalment, trobem una darrera àrea, el footer, que inclou un enllaç per poder 

tornar a la part de dalt de la pàgina, i informació de copyright. 
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11 Disseny de la base de dades 

En la pàgina següent es mostra un gràfic amb les taules que conformen la base 

de dades de lacartellera i les seves relacions. 

A grans trets, la base de dades està formada per 5 taules principals: 

 towns (municipis) 

 cinemas (cinemes) 

 movies (pel·lícules) 

 sessions (sessions) 

 users (usuaris) 

La taula towns conté informació sobre els municipis i les seves coordenades. 

La taula cinemas conté informació sobre els cinemes i, com els municipis, 

informació sobre les seves coordenades. Té una taula secundària, 

cinema_prices, amb informació dels diversos preus que pot tenir cada cinema 

(estàndard, dia de l’espectador, etc.). 

La taula movies conté informació sobre les pel·lícules. 

Pel que fa a la taula sessions, aquesta guarda la informació sobre quines 

pel·lícules es projecten a cada cinema. És doncs, una taula de relació entre les 

taules cinemas i movies. Té una taula secundària, session_languages que 

conté les diverses llengües en que es poden visualitzar les pel·lícules. 

Finalment, trobem la taula users que emmagatzema el nom d’usuari, el correu 

electrònic i la contrasenya, encriptada. 

Hi ha 4 taules secundàries: cinema_rates, movie_rates, cinema_comments i 

movie_comments que relacionen la taula d’usuaris amb les taules de cinemes i 

pel·lícules respectivament i que fan possible guardar els vots i comentaris que 

els usuaris han fet per cada cinema i cada pel·lícula. 
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12 Tecnologia 

 

A continuació es descriu quines són les tecnologies que s’han fet servir per 

desenvolupar el lloc web de lacartellera 

 

12.1 Disseny adaptatiu i mobile first 

El lloc web de lacartellera està realitzat mitjançant un procés que es coneix com 

mobile first i amb un disseny anomenat adaptatiu. 

Com que primerament només hi havia accés a Internet des d’ordinadors 

d’escriptori i portàtils, i no des de dispositius mòbils, el disseny web anava 

destinat a pantalles grans.  

Amb l’aparició d’Internet en dispositius mòbils, va haver-hi un primer intent de 

primer dissenyar per a ordinadors i portàtils i a continuació realitzar versions 

reduïdes per a dispositius mòbils, tasca que implicava realitzar una mateixa 

pàgina diverses vegades. 

Posteriorment, amb la implantació de les Media Queries l’any 2012 (5) va ser 

possible mostrar diversos dissenys en funció del dispositiu de l’usuari, partint 

d’un mateix contingut. Això es coneix com a Disseny Adaptatiu. 

És aleshores quan Luke Wroblewski comença a parlar del que es coneix com 

mobile first: dissenyar els llocs webs començant pels dispositius petits 

(dispositius mòbils) i després anar adaptant el disseny per a resolucions de 

pantalla majors. 

 

12.2 Tecnologia frontend  

La part frontend d’un lloc web és aquella tecnologia de l’aplicació que està en 

contacte amb l’usuari. 
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Per desenvolupar el lloc web de lacartellera s’ha fet servir el llenguatge de 

marques HTML5, el llenguatge d’estils CSS3 i la interacció amb l’usuari 

mitjançant javascript, jQuery i AJAX. 

 

HTML5 i CSS3 

HTML5 és la versió actual del llenguatge de marques HTML. 

Tot i que encara no és una recomanació oficial del consorci W3C (que regula el 

correcte funcionament d’Internet) aquest llenguatge ha estat adoptat per tots 

els navegadors principals, ja que aporta moltes funcionalitats que els seus 

predecessors no oferien. 

CSS3 és la versió més actual del llenguatge CSS, i afegeix noves funcionalitats 

a l’hora de dissenyar visualment una pàgina web (com per exemple: poder 

dibuixar elements amb vores redones, transformacions, animacions, i molt 

més). 

És aquesta versió de CSS que inclou les Media Queries que fan possible el 

Disseny Adaptatiu. 

 

Bootstrap 

Bootstrap (6) és una eina de desenvolupament, creada pels desenvolupadors 

de la xarxa social Twitter i que facilita la tasca d’aplicar estils visuals als 

elements que conformen les pàgines. 

 

JavaScript, jQuery i AJAX 

JavaScript és l’únic llenguatge de programació frontend. Permet crear 

interacció entre l’usuari i l’aplicació. 
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jQuery (7) és una eina que facilita la manera en què es programa en 

JavaScript. 

Finalment,  AJAX és una tecnologia que, mitjançant JavaScript, permet fer 

peticions als servidors. Aquesta tecnologia fa possible actualitzar el contingut 

de les pàgines web sense haver-la de recarregar. 

jQuery facilita també poder fer peticions mitjançant AJAX. 

 

12.3 Tecnologia backend  

La part backend d’un lloc web és aquella tecnologia de l’aplicació que esta en 

contacte amb el servidor. 

 

PHP 

PHP és un dels llenguatges de programació backend més coneguts. Aquest 

llenguatge s’encarrega de generar el codi HTML. 

 

Silex i Twig 

Silex (8) és una eina backend que permet redirigir al contingut correcte les 

adreces URL escrites per l’usuari. 

Mitjançant Twig, Silex fa possible la creació de plantilles HTML que seran 

emplenades per el contingut adient, provinent del codi o de la Base de Dades. 

 

MySQL 

MySQL (5) és un llenguatge que permet obtenir informació de la Base de 

Dades, mitjançant unes sentències anomenades consultes. 
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13 Requeriments dels navegadors 

 

El web de lacartellera fa servir la tecnologia HTML5 i CSS3. Per això, per tal de 

visualitzar correctament el web, els navegadors han de donar suport a aquesta 

tecnologia. A grans trets, les versions més modernes dels navegadors més 

comuns ja donen suport a HTML5. 

Pel que fa a CSS3, són moltes les propietats i funcionalitats i cada navegador 

ja implementa algunes d’elles. 

Es pot consultar quines propietats HTML5 i CSS3 ofereixen els diversos 

navegadors a la web: http://caniuse.com/ 

A més, per tal que la web funcioni correctament, cal que l’usuari tingui habilitats 

en el seu navegador l’ús de JavaScript i l’ús de cookies – opcions que estan 

habilitades per defecte. 

Les cookies són petits fragments d’informació que es guarden a l’ordinador de 

l’usuari i que poden ser recuperades per part de les aplicacions web i així 

mostrar continguts conseqüents amb les dades que s’han guardat i recuperat. 

En el web de lacartellera es fan servir cookies per guardar l’identificador 

d’usuari quan aquest inicia sessió o es registra, fent possible les accions de 

votar i comentar.  

http://caniuse.com/
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14 Explicació del codi 

 

Tot el codi necessari per crear el web de lacartellera així com l’arxiu SQL de 

creació de la Base de Dades es troba adjunt a la memòria en l’arxiu de material 

annex en la secció Dipòsit del TFG del campus virtual Atena de la UPC. 

 

14.1 Estructuració de les carpetes  

A continuació es mostren impressions de pantalla de com es troba estructurat 

el projecte en carpetes. 

A la carpeta principal del projecte trobem 3 carpetes: “src”, “vendor” i “web”. 

 

La carpeta “vendor” inclou arxius de les eines Silex i Twig, emprades en la 

programació del lloc web. Són, per tant, uns arxius necessaris per a que el web 

funcioni. 

La carpeta “src” conté el codi PHP estructurat segons el patró MVC (Model-

Vista-Controlador). 

 

A continuació es mostren els diferents controladors, models i vistes que s’han 

fet servir per generar el web de lacartellera. 
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Finalment, a la carpeta “web” trobem els arxius necessaris per a la part 

frontend (estils CSS, imatges de disseny, fragments JavaScript), una carpeta 

“media” amb les imatges de contingut del web (de pel·lícules i de cinemes), i 

dos arxius: “.htaccess” i “index.php”. 

 

14.2 Explicació del codi PHP 

L’arxiu .htaccess 

Aquest arxiu es troba en la carpeta arrel de l’aplicació i és el responsable de 

redirigir qualsevol petició URL a l’arxiu “index.php”. 

 

Patró Model-Vista-Controlador 

Com hem vist en l’estructuració de carpetes, l’aplicació està creada seguint el 

patró Model-Vista-Controlador, segons el qual el Model s’encarrega de les 

connexions amb la base de dades, la Vista conté les plantilles que generen el 
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codi HTML i el Controlador s’encarrega de processar la interacció que prové de 

les accions de l’usuari. 

 

L’arxiu index.php 

L’arxiu “index.php” és l’encarregat d’inicialitzar l’aplicació, de definir les opcions 

(com per exemple, les de connexió a la Base de Dades) i d’encaminar cada 

petició URL al controlador que li correspon, ja sigui una petició de tipus get o de 

tipus post. 

<?php 

$loader = require_once __DIR__.'/../vendor/autoload.php'; 

$loader->add('Controller', __DIR__ . '/../src/'); 

$loader->add('Model', __DIR__ . '/../src/'); 

 

$app = new Silex\Application(); 

 

$app->register(new Silex\Provider\TwigServiceProvider(), array( 

 'twig.path'    => __DIR__.'/../src/View', 

 'twig.options' => array('cache' => false) 

)); 

 

$app->register(new Silex\Provider\DoctrineServiceProvider(), 

array('db.options'=>array( 

 'dbname' => 'NOM-DE-LA-BBDD, 

 'user' => 'NOM-USUARI', 

 'password' => 'LA-CONTRASENYA', 
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 'host' => 'localhost', 

 'driver' => 'pdo_mysql', 

 'charset' => 'utf8' 

))); 

 

/*--- URL routing ---*/ 

use Symfony\Component\HttpFoundation\Request; 

use Symfony\Component\HttpFoundation\Response; 

use Symfony\Component\HttpFoundation\JsonResponse; 

use Symfony\Component\HttpFoundation\RedirectResponse; 

use Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException; 

 

$app->post('/login', 'Controller\Users::loginAction'); 

$app->post('/logout', 'Controller\Users::logoutAction'); 

$app->post('/check-email', 'Controller\Users::checkEmailAction'); 

$app->post('/registra-usuari', 'Controller\Users::registerAction'); 

$app->post('/cinema-rate', 'Controller\Cinema::rateAction'); 

$app->post('/cinema-comment', 'Controller\Cinema::commentAction'); 

$app->post('/movie-rate', 'Controller\Pellicula::rateAction'); 

$app->post('/movie-comment', 'Controller\Pellicula::commentAction'); 

 

$app->get('/', function () use ($app) { return $app-

>redirect('barcelona/10/cartellera/'); }); 
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$app->get('/registrat/', 'Controller\Registrat::renderView'); 

 

$app->get('/{location}/{radius}/cartellera/', 

'Controller\Cartellera::renderView'); 

$app->get('/{location}/{radius}/cartellera/{order}/', 

'Controller\Cartellera::renderView'); 

 

$app->get('/{location}/{radius}/cinemes/', 

'Controller\Cinemes::renderView'); 

$app->get('/{location}/{radius}/cinemes/{order}/', 

'Controller\Cinemes::renderView'); 

 

$app->get('/{location}/{radius}/properes-estrenes/', 

'Controller\ProperesEstrenes::renderView'); 

$app->get('/{location}/{radius}/properes-estrenes/{order}/', 

'Controller\ProperesEstrenes::renderView'); 

 

$app->get('/{location}/{radius}/pellicula/{movieSlug}/', 

'Controller\Pellicula::renderView'); 

$app->get('/{location}/{radius}/cinema/{cinemaSlug}/', 

'Controller\Cinema::renderView'); 

 

$app->error(function (\Exception $e, $code) use ($app) { 

 $page = 404 == $code ? '404.html' : '500.html'; 

 return new Response($app['twig']->render($page), $code); 

}); 

$app['now'] = '2014-07-25 12:00:00'; 
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$app['debug'] = true; 

$app->run(); 

 

  



40 
 

 

Els controladors 

Els controladors contenen una sèrie de funcions que s’executen segons hagin 

estat cridades per l’arxiu “index.php”. 

La funció del controlador és atendre a la petició de “index.php”, extreure 

informació de la base de dades (cridant als diversos models), processar la 

informació i, finalment, cridar a la vista corresponent, passant-li certes 

variables. 

Com a exemple, a continuació es mostra el codi del controlador Cartellera.php, 

que s’executa quan l’usuari ha sol·licitat una URL del tipus 

http://projecte.lacartellera.cat/lleida/10/cartellera/ 

 

<?php 

namespace Controller; 

use Silex\Application; 

use Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException; 

class Cartellera{ 

 public static function renderView(Application $app, 

$location='barcelona', $radius=10, $order='proximitat') 

 { 

  \Model\Town::initialize($app); 

  \Model\Movie::initialize($app); 

  \Model\User::initialize($app); 

  $userId  = $app['request']->cookies->get('user_id'); 

  //si location te una , interpretarem que son coordenades 

  //si no interpretarem que es el slug de un municipi 

  if( is_int( strpos($location, ',') ) ){ 

http://projecte.lacartellera.cat/lleida/10/cartellera/
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   $pieces = explode(',',$location); 

   $latitude = $pieces[0]; 

   $longitude = $pieces[1]; 

 

   $searchRadius = $radius; 

  } 

  else{ 

   $coordinates = 

\Model\Town::getTownCoordinates($location); 

   $latitude = $coordinates['latitude']; 

   $longitude = $coordinates['longitude']; 

 

   $townRadius = \Model\Town::getTownRadius($location); 

   $searchRadius = $townRadius + $radius; 

  } 

  switch($order){ 

   case 'proximitat' : $movies = 

\Model\Movie::getAllMoviesOrderProximity($latitude, $longitude, 

$searchRadius); break; 

   case 'popularitat' : $movies = 

\Model\Movie::getAllMoviesOrderPopularity($latitude, $longitude, 

$searchRadius); break; 

   case 'alfabeticament' : $movies = 

\Model\Movie::getAllMoviesOrderAlpha($latitude, $longitude, 

$searchRadius); break; 

   case 'data-estrena' : $movies = 

\Model\Movie::getAllMoviesOrderPremiereDate($latitude, $longitude, 

$searchRadius); break; 
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   default : throw new NotFoundHttpException('Invalid 

order'); 

  } 

  return $app['twig']->render('cartellera.html', array( 

   'user'       => $userId? new \Model\User($userId) : 

false, 

   'url' => array( 

    'location' => $location, 

    'radius' => $radius, 

    'controller' => 'cartellera', 

    'order' => $order 

   ), 

   'page' => array( 

    'name' => 'Cartellera', 

    'title' => 'Cartellera | lacartellera' 

   ), 

   'optionsFull' => array( 

    'towns' => \Model\Town::getAllTowns() 

   ), 

   'movies' => $movies 

  )); 

 } 

} 
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Els models 

Com s’ha explicat anteriorment, els models s’encarreguen d’obtenir informació 

de la Base de Dades i retornar-la al controlador. 

Tot seguit es pot veure un fragment del codi del model “Movie.php”. 

La funció que es mostra, en concret, s’encarrega d’extreure de la base de 

dades totes les pel·lícules que es projecten en cinemes que estan a una 

distància determinada de la posició que l’usuari a escollit (ja sigui la posició 

d’un municipi o la posició pròpia de l’usuari) i ordenar-les per popularitat, és a 

dir, amb una major puntuació mitjana per part dels usuaris. 

 

public static function getAllMoviesOrderPopularity($latitude, 

$longitude, $radius) 

 { 

  $result = self::$_app['db']->executeQuery(" 

   SELECT s.id AS sessionId, distance, m.id, m.id AS 

movieId, m.name AS movieName, 

     m.slug AS movieSlug, m.premiere_date AS 

premiereDate, t.name, cinemaName, 

           cinemaSlug, (SELECT 

mov.sum_rates/mov.total_rates FROM movies mov WHERE m.id = mov.id) AS 

avgRate 

   FROM sessions s 

   INNER JOIN 

   (SELECT c.id AS id, c.town_id AS townId, c.name AS 

cinemaName, c.slug AS cinemaSlug, ( 6371 * acos( cos( 

radians(:latitude) ) * cos( radians( c.latitude ) ) * cos( radians( 

c.longitude ) - radians(:longitude) ) + sin( radians(:latitude) ) * 

sin( radians( c.latitude ) ) ) ) AS distance 
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   FROM cinemas c 

   HAVING distance <= :radius 

   ORDER BY distance) AS theCinemas 

   ON s.cinema_id = theCinemas.id 

   INNER JOIN movies m ON s.movie_id = m.id 

   INNER JOIN towns t ON theCinemas.townId = t.id 

   WHERE s.play_time >= :now 

   GROUP BY m.id 

   ORDER BY avgRate DESC 

   ", 

   array( 

    'latitude'  => $latitude, 

    'longitude' => $longitude, 

    'radius'    => $radius, 

    'now'       => self::$_app['now'] 

  )); 

 

  $movies = array(); 

  while($row = $result->fetch()) { 

   $movie = new Movie(); 

   $movie->id           = $row['movieId']; 

   $movie->slug         = $row['movieSlug']; 

   $movie->name         = $row['movieName']; 

   $movie->avgRate      = $row['avgRate']; 
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   $movie->distance     = $row['distance']; 

   $movie->premiereDate    = $row['premiereDate']; 

   $movie->cinemaName     = $row['cinemaName']; 

   $movie->cinemaSlug     = $row['cinemaSlug']; 

 

   $movies[] = $movie; 

  } 

 

  return $movies; 

 } 
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Les vistes 

Les vistes són plantilles de codi HTML i PHP que generen el document HTML 

final que arriba a l’usuari. 

L’eina que s’ha fet servir per generar plantilles ha estat Twig. És mitjançant 

Twig, doncs, que se li afegeix la lògica (condicionals if, else, for,...) per generar 

el contingut HTML. Twig a més a més s’encarrega de substituir les variables de 

les plantilles per els valors facilitats des del controlador. 

Aquest és un exemple de plantilla: la plantilla “cartellera.html”. 

 

{% extends "layout.html" %} 

{% block content %} 

{% include 'optionsFull.html' %} 

 

<ul class="row Pellicules"> 

 {% if movies|length > 0 %} 

  {% for movie in movies %} 

   <li class="Pellicula col-xs-12 col-sm-6 u-

moreGutter"> 

    <div class="row"> 

        <a class="Pellicula-imageLink col-xs-12 

col-sm-6 u-lessGutter" href="{{ app.request.getBaseURL() }}/{{ 

url.location }}/{{ url.radius}}/pellicula/{{ movie.slug }}"> 

          <img class="Pellicula-image img-

responsive" src="{{ app.request.getBaseURL() }}/media/movies/movie-{{ 

movie.id }}.jpg" alt="..."> 

        </a> 



47 
 

 

        <div class="Pellicula-content col-xs-12 

col-sm-6 u-lessGutter"> 

         <a href="{{ app.request.getBaseURL() 

}}/{{ url.location }}/{{ url.radius }}/pellicula/{{ movie.slug }}" 

class="Pellicula-link"> 

           <h4 class="media-heading">{{ 

movie.name }}</h4> 

         </a> 

         <p class="Pellicula-rate"> 

          {% if movie.avgRate|round(0, 

'common') > 0 %} 

       <span class="glyphicon 

glyphicon-star"></span> 

       {% else %} 

       <span class="glyphicon 

glyphicon-star-empty"></span> 

       {% endif %} 

       {% if movie.avgRate|round(0, 

'common') > 1 %} 

       <span class="glyphicon 

glyphicon-star"></span> 

       {% else %} 

       <span class="glyphicon 

glyphicon-star-empty"></span> 

       {% endif %} 

       {% if movie.avgRate|round(0, 

'common') > 2 %} 

       <span class="glyphicon 

glyphicon-star"></span> 
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       {% else %} 

       <span class="glyphicon 

glyphicon-star-empty"></span> 

       {% endif %} 

       {% if movie.avgRate|round(0, 

'common') > 3 %} 

       <span class="glyphicon 

glyphicon-star"></span> 

       {% else %} 

       <span class="glyphicon 

glyphicon-star-empty"></span> 

       {% endif %} 

       {% if movie.avgRate|round(0, 

'common') > 4 %} 

       <span class="glyphicon 

glyphicon-star"></span> 

       {% else %} 

       <span class="glyphicon 

glyphicon-star-empty"></span> 

       {% endif %} 

      </p> 

      <p class="Pellicula-distance">{{ 

movie.distance|round(2) }} Km (<a class="Pellicula-cinemaLink" 

href="{{ app.request.getBaseURL() }}/{{ url.location }}/{{ url.radius 

}}/cinema/{{ movie.cinemaSlug }}">{{ movie.cinemaName }}</a>)</p> 

      <p class="Pellicula-premiere">Data 

d'estrena: {{ movie.premiereDate|date("d/m/Y") }}</p> 

        </div> 

    </div> 
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   </li> 

    {% endfor %} 

   {% else %} 

    <p class="u-noResults">No hi ha cap pel·lícula per la 

localització i radi seleccionats.</p> 

   {% endif%} 

</ul> 

{% endblock %} 

El codi anterior genera el document HTML final per visualitzar la cartellera de 

pel·lícules. 

Aquest codi comença per les següents tres línies: 

{% extends "layout.html" %} 

{% block content %} 

{% include 'optionsFull.html' %} 

La primera línia fa que la plantilla “cartellera.html” sigui una còpia de 

“layout.html”, però substituint el contingut que s’inclou dins del bloc “content”. 

La segona línia, determina on inicia el bloc “content”. I finalment, la tercera línia 

fa que s’inclogui el contingut de la plantilla “optionsFull.html”. 

A continuació es mostra el codi de les vistes “layout.html” –que és la plantilla 

principal, de la qual deriven la resta de plantilles; i la vista “optionsFull.html” que 

és la plantilla que ha estat requerida per “cartellera.html”. 
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La plantilla de “layout.html” és: 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="ca" data-url="{{ app.request.getBaseURL() }}" data-

controller="{{ url.controller }}"> 

    <head> 

        <!-- Google Web Fonts --> 

        <!-- END Google Web Fonts --> 

        <meta charset="UTF-8"/> 

        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-

scale=1"> 

        <title>{{ page.title }}</title> 

        <link rel="stylesheet" 

href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css"

> 

        <link rel="stylesheet" href="{{ app.request.getBaseURL() 

}}/css/style.css"> 

    </head> 

    <body> 

        <div id="dalt" class="Wrapper"> 

            <!-- Page header --> 

            <header class="Header container-fluid"> 

                <nav id="Navbar" class="navbar navbar-default" 

role="navigation"> 

                    <div class="container-fluid"> 

                        <!-- Brand and toggle get grouped for better 

mobile display --> 

                        <div class="navbar-header"> 
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                            <button type="button" class="navbar-toggle 

collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-

collapse-1"> 

                                <span class="sr-only">Toggle 

navigation</span> 

                                <span class="icon-bar"></span> 

                                <span class="icon-bar"></span> 

                                <span class="icon-bar"></span> 

                            </button> 

                            <a class="navbar-brand" href="{{ 

app.request.getBaseURL() }}/"> 

                                <img class="navbar-logo" src="{{ 

app.request.getBaseURL() }}/img/lacartellera-logo.png" alt="Logo de 

lacartellera" /> 

                            </a> 

                        </div> 

                        {% if user==false %} 

                        <!-- Collect the nav links, forms, and other 

content for toggling --> 

                        <div class="collapse navbar-collapse navbar-

right" id="bs-example-navbar-collapse-1"> 

                            <form class="navbar-form navbar-left"> 

                                <button id="SigninAction-

submit"type="submit" class="btn btn-default">Registra't</button> 

                            </form> 

                            <form class="navbar-form navbar-left"> 

                                <div class="form-group"> 
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                                    <input id="Login-email" 

type="text" class="form-control" placeholder="Correu electrònic" /> 

                                    <input id="Login-password" 

type="password" class="form-control" placeholder="Contrasenya" /> 

                                </div> 

                                <button id="Login-submit" 

type="submit" class="btn btn-default Login-submit">Accedeix</button> 

                          </form> 

                        </div><!-- /.navbar-collapse --> 

                        {% else %} 

                                <div class="collapse navbar-collapse 

navbar-right" id="bs-example-navbar-collapse-1"> 

                                    <p class="navbar-form navbar-left 

Navbar-userName">{{ user.name }}</p> 

                                    <form class="navbar-form navbar-

left"> 

                                        <button id="Logout-submit" 

type="submit" class="btn btn-default Logout-submit">Tanca 

sessió</button> 

                                  </form> 

                                </div><!-- /.navbar-collapse --> 

                         

                        {% endif %} 

                  </div><!-- /.container-fluid --> 

                </nav> 

            </header><!-- / Page header --> 

            <!-- Page body --> 
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            <div class="PageBody container-fluid"> 

                <div class="row"> 

                    <ul class="nav nav-tabs Navigation" 

role="tablist"> 

                        <li class="{{ url.controller=='cartellera'? 

'active' }}"> 

                            <a class="Navigation-link" href="{{ 

app.request.getBaseURL() }}/{{ url.location }}/{{ url.radius 

}}/cartellera">Cartellera</a> 

                        </li> 

                        <li class="{{ url.controller=='cinemes'? 

'active' }}"> 

                            <a class="Navigation-link" href="{{ 

app.request.getBaseURL() }}/{{ url.location }}/{{ url.radius 

}}/cinemes">Cinemes</a> 

                        </li> 

                        <li class="{{ url.controller=='properes-

estrenes'? 'active' }}"> 

                            <a class="Navigation-link" href="{{ 

app.request.getBaseURL() }}/{{ url.location }}/{{ url.radius 

}}/properes-estrenes"> 

                                Properes estrenes 

                            </a> 

                        </li> 

                    </ul> 

                </div><!-- END row --> 

                {% if (url.controller == 'cartellera' or 

url.controller == 'cinemes') %} 



54 
 

 

                <h1 class="h3"><strong>{{ page.name }}</strong> des de 

{{ url.location|capitalize }} en un radi de {{ url.radius }} Km</h1> 

                {% elseif url.controller == 'properes-estrenes' %} 

                <h1 class="h3"><strong>{{ page.name }}</strong> a 

Catalunya</h1> 

                {% elseif url.controller == 'cinema' %} 

                <h1 class="h3">{{ cinema.name }}</h1> 

                {% elseif url.controller == 'pellicula' %} 

                <h1 class="h3">{{ pellicula.name }}</h1> 

                {% endif %} 

 

                {% block content %}{% endblock %} 

 

            </div><!-- END Page body --> 

 

            <!-- Page footer --> 

            <footer class="panel panel-default Footer"> 

                <div class="panel-body row"> 

                    <a class="col-xs-6 Footer-backToTopLink" 

href="#dalt"><span class="glyphicon glyphicon-arrow-up"></span> Tornar 

a dalt</a> 

                    <span class="col-xs-6 text-right">&copy; 

lacartellera {{ "now"|date("Y") }}</span> 

                </div> 

           </footer><!-- / Page footer --> 

         



55 
 

 

        </div><!-- / Wrapper --> 

         

        <!-- Scripts --> 

        <script 

src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></scr

ipt> 

        <script 

src="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></

script> 

        <script 

src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js"></script> 

        <script src="{{ app.request.getBaseURL() 

}}/js/script.js"></script> 

        <!-- END Scripts --> 

    </body> 

</html> 

 

I la plantilla de “optionsFull.html” és: 

 

<div class="well"> 

    <div class="row Localitzacio"> 

        <div class="col-sm-4"> 

            <div class="h4">Localització</div> 

            <div id="optionsFull-locationDescription">{{ 

url.location|capitalize }}</div> 

        </div> 
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        <form class="form-inline col-sm-2 optionsLineHeight" 

role="form"> 

            <div class="form-group"> 

                <input id="optionsFull-locationValue" type="hidden" 

value="{{ url.location }}"/> 

                <button id="optionsFull-locateMe" class="btn btn-

default">Localitza'm</button> 

            </div> 

        </form> 

        <div class="col-sm-2 optionsLineHeight">o bé escull 

municipi</div> 

        <form class="form-inline col-sm-4 optionsLineHeight" 

role="form"> 

            <div class="form-group"> 

                <select id="optionsFull-town" class="form-control"> 

                  {% for town in optionsFull.towns %} 

                  <option value="{{ town.slug }}"{% if town.slug == 

url.location %}selected{% endif %}>{{ town.name }}</option> 

                  {% endfor %} 

                </select> 

            </div> 

        </form> 

    </div><!-- END row --> 

    <hr/> 

    <div class="row AltresOpcions"> 

        <div class="col-sm-3"> 

            <div class="h4">Radi de resultats</div> 
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        </div> 

        <form class="form-inline col-sm-3" role="form"> 

            <div class="form-group"> 

                <select id="optionsFull-radius" class="form-control"> 

                    <option value="1"{% if url.radius == 1 

%}selected{% endif %}>1 Km</option> 

                    <option value="2"{% if url.radius == 2 

%}selected{% endif %}>2 Km</option> 

                    <option value="5"{% if url.radius == 5 

%}selected{% endif %}>5 Km</option> 

                    <option value="10"{% if url.radius == 10 

%}selected{% endif %}>10 Km</option> 

                    <option value="25"{% if url.radius == 25 

%}selected{% endif %}>25 Km</option> 

                    <option value="50"{% if url.radius == 50 

%}selected{% endif %}>50 Km</option> 

                    <option value="100"{% if url.radius == 100 

%}selected{% endif %}>100 Km</option> 

                </select> 

            </div> 

        </form> 

        <div class="col-sm-3"> 

            <div class="h4">Ordre</div> 

        </div> 

        <form class="form-inline col-sm-3" role="form"> 

            <div class="form-group"> 

                <select id="optionsFull-order" class="form-control"> 
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                    <option value="proximitat"{% if url.order == 

'proximitat' %}selected{% endif %}>Proximitat</option> 

                    <option value="alfabeticament"{% if url.order == 

'alfabeticament' %}selected{% endif %}>Alfabèticament</option> 

                    <option value="popularitat"{% if url.order == 

'popularitat' %}selected{% endif %}>Popularitat</option> 

                    {% if url.controller == 'cartellera' %} 

                    <option value="data-estrena"{% if url.order == 

'data-estrena' %}selected{% endif %}>Data d'estrena</option> 

                    {% endif %} 

                </select> 

            </div> 

        </form> 

    </div><!-- END row --> 

    <hr/> 

    <div class="row OptionsSubmit text-center"> 

        <form class="form-inline" role="form"> 

            <div class="form-group"> 

                <button id="optionsFull-submit" class="btn btn-

primary">Aplica canvis</button> 

            </div> 

        </form> 

    </div><!-- END row --> 

</div><!-- END well --> 
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14.3 Explicació del codi JavaScript 

En el desenvolupament del web de lacartellera s’ha fet servir JavaScript amb 

tres finalitats diferents: 

 Gestionar la interacció amb l’usuari 

 Captar la posició de l’usuari (si aquest ho sol·licita) 

 Fer crides amb AJAX fent servir jQuery per accions tals com registrar un 

nou usuari o iniciar o finalitzar sessió. 

Gestionar la interacció amb l’usuari  

Mitjançant jQuery, una eina creada en base al llenguatge de programació 

JavaScript, es capturen els esdeveniments que es produeixen quan l’usuari 

interactua amb la interfície del web. 

El codi JavaScript s’encarrega de gestionar els esdeveniments, processant la 

informació i executant una acció o accions que repercuteixen en el contingut 

que està visualitzant l’usuari. 

A continuació es mostra el codi jQuery que s’ha fet servir per actualitzar la 

pàgina web que l’usuari està visualitzant, en prémer el botó “Aplica canvis” del 

formulari d’opcions; botó que també es mostra tot seguit. 
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$('#optionsFull-submit').click(function(event) { 

 event.preventDefault(); 

 var location = $('#optionsFull-locationValue').val(); 

 var radius = $('#optionsFull-radius').val(); 

 var order = $('#optionsFull-order').val(); 

 if(location) { 

  window.location.href = $('html').data('url') + '/' + 

location + '/' + radius + '/' + $('html').data('controller') + '/' + 

order; 

 } 

}); 

Primerament, el codi anterior atura l’acció per defecte del botó que seria 

actualitzar la pàgina amb els valors dels camps del formulari mitjançant el 

mètode get (que afegeix els paràmetres i els seus valors en la adreça de la 

nova URL a la que s’està accedint). 

Aquest és el fragment de codi responsable d’aturar l’acció per defecte: 

event.preventDefault(); 

L’acció per defecte no és la desitjada ja que genera adreces URL no amigables 

– que significa que no són fàcils de recordar i a més reben pitjor posicionament 

en els resultats dels cercadors d’Internet. 

Després d’aturar l’acció per defecte, el codi capta els valors de location, radius i 

order (posició, radi i ordre, respectivament), mitjançant el següent fragment: 

var location = $('#optionsFull-locationValue').val(); 

var radius = $('#optionsFull-radius').val(); 

var order = $('#optionsFull-order').val(); 
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Finalment, el codi s’encarrega de conduir l’usuari cap a la nova adreça URL per 

mitjà del fragment: 

window.location.href = $('html').data('url') + '/' + location + '/' + 

radius + '/' + $('html').data('controller') + '/' + order; 

Més detalladament, el codi anterior obté el valor de les variables “url” i 

“controller”, que prèviament s’havien emmagatzemat en el codi HTML per mitjà 

de PHP. La variable “url” conté el valor de l’adreça arrel del lloc web, i la 

variable “controller” conté el fragment de l’adreça URL que s’encarrega de 

definir quin controlador mostrarà el contingut de la pàgina. 

A partir de les variables extretes del codi HTML i les variables capturades 

“location”,  “radius” i “order”, es defineix la nova adreça URL a la que es dirigeix 

a l’usuari, mitjançant la sentència: 

window.location.href = NOVA ADREÇA URL 

L’acció resultant seria la redirecció de l’usuari a una adreça URL del tipus: 

http://projecte.lacartellera.cat/lleida/25/cartellera/popularitat/ 

 

Captar la posició de l’usuari 

És mitjançant JavaScript també que podem fer ús de la nova funcionalitat 

d’HTML5 que permet localitzar la posició de l’usuari i mostrar els resultats 

(cinemes, pel·lícules, etc.) d’acord a aquest posició. 

Per tal de localitzar la posició de l’usuari, cal que aquest premi el botó 

“Localitza’m” i, depenent de les preferències d’usuari en les opcions del 

navegador, acceptar un missatge emergent que doni permís al web de 

lacartellera per accedir a les coordenades de posició de l’usuari. 

A continuació es mostra el botó “Localitza’m” en la interfície final del web. 

 

http://projecte.lacartellera.cat/lleida/25/cartellera/popularitat/
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I aquest és el missatge emergent que apareix en el navegador Google Chrome 

en prémer el botó de localització, en cas que l’usuari encara no hagi donat 

permisos al web per accedir a les seves coordenades de posició. 

 

 

El codi encarregat de detectar la localització de l’usuari és: 

$('#optionsFull-locateMe').click(function(event) { 

 event.preventDefault(); 

 if(navigator.geolocation) { 

  navigator.geolocation.getCurrentPosition( 

function(position){ 

   var html = position.coords.latitude + ',' + 

position.coords.longitude; 

   $('#optionsFull-locationValue').val(html); 

   $('#optionsFull-locationDescription').text(html); 

  }); 

 } 

}); 
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El codi anterior s’encarrega de comprovar si el navegador de l’usuari suporta la 

funcionalitat de localització de l’usuari. En cas afirmatiu s’emmagatzema 

aquesta posició en un camp de tipus “hidden” del formulari d’opcions –de tal 

manera que pugui ser recuperada mitjançant JavaScript en el moment que 

l’usuari prem el botó “Aplica canvis”. 

El codi següent és el que concretament recupera els valors de latitud i longitud 

de la posició de l’usuari i els guarda en el camp ocult del formulari “optionsFull-

locationValue'” 

var html = position.coords.latitude + ',' + position.coords.longitude; 

   $('#optionsFull-locationValue').val(html); 

A més, per tal de que l’usuari sigui se n’adoni de que s’ha detectat la seva 

posició correctament, el següent codi actualitza el text que mostra en pantalla 

la localització. 

$('#optionsFull-locationDescription').text(html); 

 

 

Fer crides amb AJAX fent servir jQuery 

Finalment, en el web de lacartellera s’ha fet servir JavaScript per fer peticions al 

servidor en segon pla, mitjançant la tecnologia AJAX i l’eina jQuery. 

En aquest projecte s’ha fet servir AJAX per a la validació del formulari de 

registre de nous usuaris, per al procés d’iniciar i finalitzar sessió,  i per accions 

dels usuaris tals com votar i comentar els cinemes i les pel·lícules. 
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Tot seguit es mostra un exemple de l’ús d’AJAX en l’aplicació com és el procés 

de registre d’un nou usuari: 

//SIGN IN 

$('#SigninForm-submit').click(function(event) { 

 event.preventDefault(); 

 var username = $('#SigninForm-name').val(); 

 var email = $('#SigninForm-email').val(); 

 var password1 = $('#SigninForm-pswd1').val(); 

 var password2 = $('#SigninForm-pswd2').val(); 

 if(username !='' && email !='' && password1 !='' && password2 

!=''){ 

  $.ajax({ 

   type: 'POST', 

   url:  $('html').data('url') + '/check-email', 

   data: { 

    email:   email 

   }, 

   success: function(exists) { 

    if(parseInt(exists)){ 

     $('#SigninForm').parent().append( 

      $('<div>', {class: 'alert alert-

warning alert-dismissible', 

         id: 'Login-

alert'}) 

       .html('Ja hi ha un usuari amb 

aquest correu electrònic.') 



65 
 

 

       .prepend( 

        $('<button>', {type: 

'button', class: 'close'}) 

         .attr('data-

dismiss', 'alert') 

         .append( 

         

 $('<span>').html('&times;') 

          

 .attr('aria-hidden', 'true') 

         ) 

         .append( 

          $('<span>', 

{class: 'sr-only'}).html('Close') 

         ) 

       ) 

     ); 

    } 

    else{ 

     if(password2 != password1){ 

      

 $('#SigninForm').parent().append( 

        $('<div>', {class: 

'alert alert-warning alert-dismissible', 

           id: 

'Login-alert'}) 

         .html('Les 

contrasenyes no coincideixen.') 
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         .prepend( 

         

 $('<button>', {type: 'button', class: 'close'}) 

          

 .attr('data-dismiss', 'alert') 

          

 .append( 

           

 $('<span>').html('&times;') 

            

 .attr('aria-hidden', 'true') 

       ) 

          

 .append( 

           

 $('<span>', {class: 'sr-only'}).html('Close') 

           ) 

         ) 

       ); 

     } 

     else{ 

       $.ajax({ 

        type: 'POST', 

        url:  

$('html').data('url') + '/registra-usuari', 

        data: { 

         username:   

username, 
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         email: email, 

         password: 

password1 

        }, 

        success: function(info) 

{ 

        

 if(parseInt(info)!=1){ 

              

$('#SigninForm').parent().append( 

           

 $('<div>', {class: 'alert alert-warning alert-dismissible', 

            

   id: 'Login-alert'}) 

            

 .html("S'ha produït un error en el procés de registre.") 

   .prepend( 

            

  $('<button>', {type: 'button', class: 'close'})   

       .attr('data-dismiss', 

'alert')          

 .append( 

    $('<span>').html('&times;')    

        .attr('aria-hidden', 

'true') 

            

   ) 

            

   .append( 

  $('<span>', {class: 'sr-only'}).html('Close') 
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   ) 

            

 ) 

           ); 

         }else{  

 window.location.href = $('html').data('url') + '/'; 

         } 

        } 

       }); 

     } 

    } 

   } 

  });  

 } 

}); 
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15 Conclusions 

 

Aquest és un projecte multidisciplinar on han confluït els coneixements adquirits 

en diversos àmbits del Grau en Multimèdia com són el disseny gràfic, el 

disseny d’interfícies i experiència d’usuari, la usabilitat i el disseny i 

desenvolupament web. 

La realització d’aquest projecte ha suposat la recerca d’informació  i 

aprenentatge de noves tècniques i coneixements que amplien els continguts i 

habilitats obtingudes al llarg del Grau en Multimèdia. 

El resultat ha estat una aplicació completament funcional on es dona solució als 

objectius dels usuaris: informar sobre els cinemes i la cartellera de pel·lícules 

dels municipis de Catalunya, oferir informació detallada dels cinemes i 

pel·lícules, i  permetre’ls comentar i votar per dotar-los d’una referència a l’hora 

d’escollir un cinema o pel·lícula. 

La solució final inclou la geolocalització de l’usuari, que permet mostrar 

resultats adients a la posició d’aquest.  

El web funciona tant en ordinadors d’escriptori i portàtils com en tauletes i 

dispositius mòbils, degut a la implementació del que es coneix com Disseny 

Adaptatiu. 

Personalment, aquest ha estat el meu primer projecte de gran abast i m’ha 

servit per aplicar els coneixements i metodologies apreses al llarg del Grau en 

Multimèdia, sobretot seguint el mètode per fases: planificació, implementació i 

finalització, i m’ha aproximat més al que seria un projecte del món laboral. 
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18 Annexos 

Annex I 

Gràfic que mostra l’ús dels diversos cercadors d’Internet a Espanya. 

S’observa un clar domini de l’ús del cercador Google. 
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 Annex II 

Aquest és part del qüestionari que s’ha fet servir en la fase de planificació, 

mitjançant el servei web SurveyMonkey (9). 
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