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RESUM DEL PROJECTE 

 

Aquest projecte és una aplicació que representa el Calendari del Pagès, és a dir, segons el que 

l’usuari decideixi plantar, es calculen automàticament les millors dates per dur a terme cada 

tasca tenint en compte les condicions exteriors i es mostren aquestes en un calendari. A part de 

tot el disseny s’ha implementat un prototip mitjançant un sistema híbrid, amb Cordova i el 

framework de Ionic, i programada amb Angular JS, HTML i CSS. 
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SUMMARY OF THE PROJECT 

 

This project is an application that represents de Farmer’s Calendar, its principal function is to 

calculate automatically the best days to do the tasks for the user depending on his vegetal 

preferences and the external weather besides it shows them on a calendar. What’s more we 

have created a functional prototype through a hybrid System, with Cordova, Ionic framework 

and programmed using Angular JS, HTML and CSS. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest projecte tal i com indica el nom és, bàsicament, un calendari, però no es tracta d’un 

calendari qualsevol, sinó que podríem dir que es basa en un calendari intel·ligent. És a dir, la 

idea final és que l’usuari tingui les màximes facilitats possibles per poder tenir un hort i poder-

lo cuidar i mantenir sense haver de pensar en les complicacions o en els imprevistos de la 

naturalesa. 

L’interès inicial va sorgir parlant amb un pagès de tota la vida, allà va ser on em vaig adonar que, 

la saviesa i experiència de moltes d’aquestes persones, que han exercit l’art de cultivar plantes 

tota la seva vida, s’està perdent a mesura que avancen els anys i es modernitza la vida. Aquestes 

persones són aquelles que fins i tot sembla que puguin predir el temps, que només mirant el cel 

ja ho saben tot. Aquest és un dels problemes dels pagesos amateurs, que la imprevisibilitat dels 

agents externs sempre ens sorprèn i mai ens agafa previnguts. Així doncs aquesta aplicació té 

com a objectiu per una banda engrescar i facilitar la vida dels pagesos novells, de manera que 

molts es poden animar a provar aquest nou estil de vida, podent així consumir el que ells 

mateixos han cultivat, amb l’ajuda d’un bon calendari que s’adapti i organitzi segons les 

necessitats de cadascú. I a mesura que avancin les versions també s’adaptaran a models de 

pagesia a gran escala, ja que en casos de moltes plantacions simultànies també és molt 

complicat poder controlar-ho tot a la vegada. Per altra banda també es vol poder 

emmagatzemar aquests trucs i aquesta saviesa apresa per les persones que tota la vida han 

exercit aquesta professió, de manera que tothom que en un futur pugui tenir la oportunitat de 

tenir un “mestre” dels d’abans. 

Tot això està fet pensant que abans, antigament, els fills seguien els passos dels seus pares, 

heretant-ne així tots els seus consells i trucs, però avui en dia cadascú pot permetre’s dedicar-

se al que vulgui. Així doncs, ens hem adonat que hi ha casos en que una persona no té a ningú 

proper que el pugui guiar en aquest món de l’agricultura, és a dir, no tenen cap referent que els 

ajudi, i aquesta és una cosa que no podem deixar perdre així com així, per això l’aplicació va 

dirigida a tothom que necessiti un cop de mà, una segona opinió sobre les coses, etc. 

També cal destacar que volem aprofitar aquesta “moda” de l’autoconsum per ideals, els 

productes de quilòmetre zero, l’agricultura de proximitat, la preocupació per la salut i 

l’alimentació natural sense conservants ni additius, ja que actualment hi ha una gran massa 

col·lectiva que apunta cap a aquest model de vida. A part de ser una molt bona eina per aquest 
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tipus d’usuaris veiem això també com una possible font d’ingressos extra, ja que moltes 

d’aquestes persones han adaptat aquest “hobby” al seu estil d’alimentació diària. 

 

Un cop feta aquesta petita introducció dins la matèria, farem una breu explicació de com està 

distribuïda aquesta memòria i tot el que podem trobar dins. Inicialment ens posem en situació 

explicant els tecnicismes del món del pagès i algunes nocions bàsiques de l’agricultura, després 

fem un estudi de mercat per veure l’estat d’aquest i les possibles competències. Tot seguit es 

detalla el disseny que s’ha emprat per desenvolupar aquesta aplicació separat per fases en 

funció de la implementació de les diferents funcionalitats establertes. Dins aquest disseny ens 

trobem que una de les parts ha sigut implementada en forma de prototip MVP per poder fer-

nos una idea de la forma i imatge funcional que tindrà l’aplicació. 

Després d’això es mostra tot el procediment utilitzat per programar el prototip, des de la decisió 

d’escollir les plataformes a utilitzar fins la implementació en cada un dels llenguatges passant 

per alguns problemes i entrebancs que ens hem anat trobant durant el transcurs de tot el 

desenvolupament. També fem un resum de les eines que es faran servir per acabar de 

programar les funcionalitats pendents de l’aplicació acabada. 

Finalment, a la Figura 1, mostrem un resum i un calendari per veure els terminis de presentació 

de cada una de les etapes que formen el projecte i més endavant dedicarem un apartat per 

veure el pressupost de cada una d’aquestes etapes. 

 

Així doncs a continuació trobareu cada detall precisat sobre la composició de l’aplicació i les 

explicacions corresponents sobre com s’han pres les decisions i la manera en que s’ha dut a 

terme cada procediment.  

Com ja he explicat doncs, l’objectiu de tot aquest projecte no acaba sent només una aplicació 

sinó que és moltes més coses, el descans dels pagesos de saber que tot va bé, la confiança dels 

més nous de que ho tenen tot controlat i la satisfacció d’obtenir els millors resultats.  
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Figura 1: Calendari de Gantt sobre les tasques fetes 
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2. CONTEXT 

 

L’objectiu d’aquest apartat és posar en la situació del pagès a qualsevol persona que vulgui saber 

com funciona i utilitzar l’aplicació que descriuré a continuació, és a dir, per poder entendre el 

perquè de cada detall d’aquesta app ens hem de posar a la pell dels cultivadors, dels imprevistos 

que es poden trobar un dia qualsevol, de les dificultats que implica tenir un hort, tots els 

problemes que impliquen els canvis exteriors i com poden afectar aquests a la terra, les plantes 

i l’evolució que fan. 

Primer de tot cal explicar que des de tots els temps, la feina dels pagesos és un tipus de feina 

una mica complicada. Això és degut a que no hi ha dos anys amb les mateixes temperatures, ni 

tampoc coincideixen els cicles de les llunes, la humitat, etc. Així doncs el pagès està sempre 

exposat a un nivell molt alt d’incertesa i imprevistos [1]. El que es vol amb aquesta aplicació és 

poder donar una visibilitat més general de com anirà la temporada, adaptant la informació a les 

característiques del clima, humitat i el tipus de planta que s’escull per plantar. 

Tenim la sort, però, que cada any a prFincipis d’aquest es posa a la venda un petit llibret 

anomenat “Calendari del Pagès” [2] on s’explica tot el necessari per poder portar una bona 

preparació de tot l’any. En aquest calendari s’hi reflecteixen els cicles lunars, etc. També hi ha 

una altra versió d’aquest llibre que és el Manac [3], aquest és d’un estil semblant però a més a 

més inclou molts consells, refranys populars, receptes, etc. Aquest petit llibre és molt important 

per als agricultors, ja que l’estudi de la influència de les llunes i els canvis que depenen de cada 

any determina l’ordre de les collites, quan s’ha de realitzar cada cura sobre cada tipus de planta, 

en quin temps regar, collir, plantar, etc. A part d’aquests, també hi ha llibres especialitzats, com 

ara el Calendari Lunar [4], que detalla molt més les influències de les llunes sobre cada tipus de 

cultiu, i a part de calendaris també podem trobar llibres especialitzats sobre qualsevol d’aquests 

temes [5]. 

Altres aspectes a tenir en compte de la vida del pagès és que no es poden triar gaire els dies 

descans, amb això volem fer adonar de que la feina de pagès no és com les altres, que quan 

s’està fora de la oficina s’ha acabat, sinó que encara que estiguis fora del camp les plantes 

segueixen creixent i evolucionant, el temps passa i el clima també canvia. Per tant, els pagesos 

no trien ni es poden planificar gaire la feina que tindran, a vegades hi ha temporades fortes en 

que cal estar al camp més de deu hores seguides i altres temporades que el clima acompanya i 

gairebé no cal ni passar-s’hi. Un clar exemple és que si estem en un any sec, s’hauran de regar 

les plantes més sovint, tant si estem a diumenge com si estem a dimecres, en canvi en un any 
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plujós gairebé no s’haurà de regar però per altra banda possiblement hi creixeran moltes males 

herbes. A més a més, les feines del pagès no només són plantar, regar i collir, hi ha moltes més 

tasques a dur a terme en un camp, a continuació farem una breu descripció de les accions més 

comunes que s’han de dur a terme durant tot el procés de l’agricultura. 

Com ja s’ha comentat, començarem descrivint les feines més conegudes, ja que a vegades ens 

pot sonar l’acció però no tenir clar a que es refereix, per poder aconseguir unes bones definicions 

hem agafat les definicions de l’Enciclopèdia Catalana [6] com a referència. Quan parlem de 

plantar ens referim a ficar dins la terra una llavor o bulb perquè hi creixi una planta, és important 

no confondre l’acció de plantar amb la de trasplantar, aquesta segona significa mudar una plana 

(o arbre) del lloc que és plantat a un altre, traient-lo de terra amb les arrels, moltes vegades en 

el món de l’agricultura és complicat plantar una llavor de zero i es sol comprar planter (planta 

jove) que ja és destinat a ser trasplantat, per facilitar la feina inicial que és de les més 

complicades. 

Una altra de les accions bàsiques és regar, que consta en vessar aigua moderadament sobre la 

superfície d’una terra per aconseguir que tingui la humitat necessària per les plantes. I també 

s’ha de collir o recol·lectar, que consisteix en arrencar un fruit de la planta en el cas de plantes 

que tenen fruit (per exemple cireres, tomàquets), però en plantes que viuen en el sòl o subsòl 

es tracta d’arrencar la planta del lloc on ha crescut (per exemple patates, enciams). 

A part d’aquest llenguatge més conegut també cal fer referència a algunes paraules que potser 

costen més, com ara sembrar, que consisteix en escampar o plantar la llavor d’una planta en la 

terra preparada per rebre-la, perquè hi neixi aquella planta. També és important saber què vol 

dir llaurar, remenar la terra perquè s’oxigeni i al mateix temps també ajuda a eliminar les males 

herbes. Adobar significa femar la terra, ja sigui amb adobs químics o matèria fertilitzant, aquesta 

acció es sol realitzar uns dies abans de plantar ja que fent això ajudem a millorar les condicions 

i que la futura plantació doni millors resultats. Com ja s’ha comentat aquestes feines són igual 

d’importants que les altres, ja que s’ha de saber adobar i llaurar bé la terra per poder preparar 

bé aquesta i que després el que hi plantem tingui els fruits que esperem, és a dir, li hem de donar 

les vitamines que li toquen a la terra perquè després puguem obtenir el resultat més profitós. 

Com ja hem dit abans, a part d’aquestes feines n’hi ha moltes d’altres, treure les males herbes, 

ensulfatar, esporgar, lligar algunes plantes que creixen amunt per tal de que no es trenquin (per 

exemple les tomaqueres), esgrillar, preparar els rengs, anar a buscar les llavors o el planter i 

moltes més coses que a vegades no es veuen o que no necessàriament s’han de fer al camp. 
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A més, alguns tipus de terra han de tenir un any de descans entre plantació i plantació, això 

implica que no sempre es planta el mateix en el mateix camp, sinó que es poden anar variant les 

plantes en diferents terrenys. Aquest és un altre punt que el pagès ha de tenir en compte, les 

necessitats nutritives de cada tipus de sòl són diferents i s’ha d’anar rotant les plantacions per 

no empobrir la terra de nutritius. I també cal destacar que no tots els camps tenen el mateix 

tipus de terreny, hi ha llocs on hi va millor uns cultius que altres, aquest és un tema més 

complicat de poder controlar, per això cal la rotació, perquè d’aquesta manera es veu quin tipus 

de plantes creixen més sanament en cada terreny [7]. 

 

Explicat això, ara cal que ens posem a la pell del pagès, és a dir, volem entendre les seves 

preocupacions i motivacions. Normalment un pagès no sol tenir una sola plantació d’un sol tipus, 

fins i tot els pagesos més amateurs tenen diferents plantes en les quals han de pensar i fins i tot 

alguns tenen les plantacions repartides en diferents camps, tot això són punts a tenir en compte. 
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3. ESTUDI DE MERCAT 

 

Per poder saber si el projecte arribarà a una bona destinació, primer s’ha hagut de fer un estudi 

del mercat que l’envolta i que pot crear competència. El que hi ha a les webs són alguns 

calendaris amb totes les plantes [8] i els períodes de plantació [9], recol·lecció, etc. Però estem 

en el mateix cas de sempre, són eines massa generalitzades, el que es busca és crear una eina 

personalitzable a cada persona diferent. Aquest és el problema de sempre, que potser hi ha un 

calendari amb les especificacions de trenta plantes diferents però a una persona li interessaran 

tres plantes i a una altra unes altres cinc, i després hauran de buscar un altre calendari on hi hagi 

les que no hi ha al primer, encara que sols els hi interessi una planta ja hauran de tenir-lo tot. 

Amb aquesta aplicació, cada persona podrà escollir la planta de la qual vol rebre la informació i 

les característiques, i no tindrà cap més informació extra d’altres plantes que li pugui crear 

confusió. 

Per altra banda, independentment de les webs també hi ha aplicacions pròpiament dites en les 

Botigues iOs i Android. N’hem estudiat alguns exemples, els que hem vist més ben fets i que 

podrien crear competència i a continuació en posem la descripció de cada una amb els pros i 

contres. 

 

• Farmers Cal [10] 

Aquesta app sols serveix per poder comprar plantes, és interessant perquè és 

una bona idea per tenir en ment i que es voldrà implementar més endavant en 

alguns dels evolutius de l’aplicació. 

 

 

• Calendario del Hortelano [11] 

En aquesta app trobem una molt bona descripció del que s’ha de fer en cada 

època de l’any (en concret ho separa per mesos) per cada tipus de planta 

diferent. 

 

 

Figura 2: Logo de 

l’app “Farmers Cal” 

Figura 3: Logo de 

l’app “Calendario 

del Hortelano” 
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• Moon & Garden [12] 

Aquesta pot ser la que més s’assembla amb l’aplicació, ja que només entrar a la 

app ja et trobes una pantalla amb un calendari, i en aquest calendari és on hi ha 

marcat per cada dia el que es recomana fer i en quines hores. El que passa és 

que en aquest cas ens trobem amb el mateix que s’ha comentat al principi, 

aquest calendari no és personalitzable, surten totes les plantes, tant si la 

persona que esta fent servir te 3 com si te 5 de les plantes que surten allà. 

 

Aquestes són les apps que he trobat més interessants per a Android, les tres són gratuïtes, però 

totes tres tenen gran quantitat d’anuncis. Tal com s’ha explicat, cap d’aquestes s’adapta a les 

necessitats bàsiques que estem contemplant així que no són competència suficient. Una altra 

de les pegues és que no hem sabut trobar cap aplicació en català i la majoria són en un únic 

idioma (ja sigui castellà, anglès,...). En el nostre cas, principalment la idea és fer una aplicació en 

català adaptada a les condicions meteorològiques, ambientals i del sòl de Catalunya, ja que al 

tenir aquest clima Mediterrani la cultura agrícola predomina sobre altres països. 

 

Per altra banda, també cal que valorem quins seran els nostres usuaris potencials, en un principi 

volem enfocar l’aplicació a qualsevol tipus d’usuari, de joves a grans, amateurs a professionals, 

gent de poble i de ciutat, etc. Ja que afegirem diferents opcions que es podran canviar a nivell 

d’usuari, opcions com ara, extensió de la plantació, tipus d’agricultura que es vol dur a terme, 

etc. De manera que podran utilitzar aquesta app tant els usuaris de ciutat que sols tinguin un 

hort urbà a la seva terrassa com pagesos amateurs que tinguin un petit hortet com també 

agricultors professionals amb grans extensions de cultiu i que vulguin portar un control més 

elevat sobre les seves plantacions.  

 

Respecte el tema de fer l’aplicació amb cost o sense, s’ha fet un estudi sobre la opció que pot 

ser més beneficiosa per a nosaltres i s’ha trobat que les aplicacions amb cost solen ser molt 

menys usades que les que no tenen cost. Així doncs la idea és que en un principi la descàrrega 

de l’aplicació sigui gratuïta per tothom, amb les seves funcionalitats bàsiques, ja que d’aquesta 

manera tots els usuaris són lliures d’obtenir-la, jugar amb ella, fer algunes proves, etc. D’aquesta 

manera tothom té la opció de provar i avaluar l’aplicació ja que és assequible a tothom, un cop 

acostumats a l’app i les plantes bàsiques sí que implementarem la opció de pagar per poder 

Figura 4: Logo de 

l’app “Moon & 

Garden” 
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afegir més plantes. D’aquesta manera aconseguim que quan l’usuari estigui acostumat a utilitzar 

aquest mètode per gestionar les plantacions, no li farà res pagar 1€ per afegir una planta nova 

al seu hort o pagar per poder tenir plantes en dos espais diferents en comptes de només un. 

Aquesta serà la nostra estratègia per poder entrar al públic, que s’acostumin a aquesta manera 

de treballar i que després prefereixin fer un petit pagament abans de deixar d’utilitzar aquest 

mètode tan pràctic. 

 

Finalment, cal afegir que encara falta acabar estudiar els mètodes d’entrada al mercat, és a dir, 

la manera de publicitar bé l’aplicació per tal de que cridi l’atenció als usuaris objectiu i tinguin 

curiositat per descarregar-se-la. La idea és fer dues campanyes diferents: una amb anuncis dins 

les xarxes socials i aconseguir així l’atenció dels joves acostumats a utilitzar tot tipus d’eines 

virtuals, instagram, facebook, anuncis a youtube, etc. L’altra campanya publicitària seria 

anunciar-se en establiments on es ven planter, adobs, eines agrícoles, etc. Ja que aquests llocs 

són freqüentats tant per persones que s’estan iniciant en el món com persones que porten tota 

la vida cultivant, i eines se’n necessiten sempre. Un altre mètode publicitari és en les fires i 

convencions de productes naturals o ecològics i en cooperatives agroalimentàries, així 

aconseguiríem arribar als usuaris que, com hem comentat, segueixen aquest estil de vida i 

d’aquesta manera els hi podem facilitar l’accés als que volen endinsar-se en aquest món. 
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4. DISSENY 

Com que aquest apartat és un dels més complexes es dividirà en diferents fases que reflectiran 

els evolutius de l’aplicació. Així doncs a continuació es detallaran les propietats, evolutius, 

innovacions que contempla cada fase. 

4.1. Primera Fase: Funcions bàsiques 

Aquesta fase, tal i com diu el títol, comprèn les funcions bàsiques de l’aplicació. En aquest pas 

l’aplicació està composta per tres pantalles, una pantalla principal on es troba el calendari en si, 

una pantalla secundària on hi ha el registre de les plantes que varia en funció de l’usuari, és a 

dir, personalitzat per a cadascú. I finalment una tercera pantalla on hi ha el registre dels camps, 

també personalitzable a cada usuari en particular.  

A la pantalla principal, a més de tenir la vista general del calendari, també hi ha la opció d’afegir 

plantes o camps. S’ha fet així perquè sigui una cosa més fàcil i ràpida de gestionar. Viem-ne una 

vista genèrica en la Figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema de la pantalla del calendari 
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En aquesta pantalla podem veure que el calendari és el que hi pren més poder, s’ha fet així ja 

que és la part més important de tota l’aplicació, bàsicament és l’objectiu de l’app, que totes les 

feines d’un pagès quedin organitzades automàticament en un calendari ràpid de llegir, fàcil 

d’entendre, molt intuïtiu i que amb un cop d’ull et facis la idea de tot el que cal fer. En aquest 

exemple en concret veiem que en alguns dies del mes de juliol hi ha punts de colors, cada punt 

significa una feina a fer, i els colors depenen de les plantes sobre les quals s’ha de realitzar 

l’acció, cada planta té un color diferent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta pantalla també hem cregut que era important que al clicar un dia en concret es 

pogués desplegar la llista de tasques a realitzar durant el dia en concret, podem veure aquesta 

vista a la Figura 6. Juntament amb això també hem pensat que seria important poder veure els 

mesos anteriors i mesos següents per tenir una idea general, per això hem afegit uns botons a 

l’esquerra del nom del mes. I hem afegit també uns botons a la dreta del nom del més, que ens 

permeten canviar el tipus de vista, és a dir, podem tenir la vista general de tot el mes, una vista 

més específica de tota la setmana i finalment una vista de només el dia actual. 

Figura 6: Visualització de les tasques 
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A més, a la part de sota d’aquesta pantalla veiem que hi ha diferents apartats, a part d’aquest 

mateix apartat, aquí tenim fàcilment accessibles les pàgines principals i més útils de l’aplicació; 

les plantes i els camps que explicarem més endavant. Per altra banda un altre recurs que s’ha 

implementat en aquesta pàgina principal és aquesta espècie de botó de forma rodona amb el 

símbol “+”, al pressionar sobre aquest botó es desplega un menú amb dues opcions on es pot 

seleccionar si es desitja afegir una planta o un camp. Depenent de l’elecció que es faci en aquest 

desplegable, la pàgina mostrarà un formulari diferent per afegir plantes o camps. 

A continuació, en les Figures 7 i 8, hi ha una mostra del que surt al pressionar sobre la icona 

d’afegir plantes o camps: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per afegir una planta a la nostra base de dades personalitzada ja es veu que surt una llista i és 

tan simple com seleccionar la planta que es desitja.  

Figura 7: Esquema de la opció “Afegir plantes” Figura 8: Esquema de la opció “Afegir camps” 
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Per afegir un camp és diferent, surt una opció d’introducció de text on s’ha de posar un nom de 

referència al camp, per poder-nos dirigir a aquest d’alguna manera única. A més del nom també 

demana la localització d’aquest, aquesta localització es fa mitjançant unes coordenades GPS i 

que més endavant ens servirà per ubicar el camp. 

 

La segona pantalla important d’aquesta aplicació és la pantalla on surten totes les plantes que 

el client té plantades. Aquestes surten en forma de llista en aquest apartat de plantes, tal i com 

veiem en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta llista no es veu res més que la llista de plantes que té l’usuari i hi ha dues opcions. 

Una és eliminar la planta del llistat (sols es pot fer si aquesta planta no està assignada a cap 

camp) i l’altra opció és veure el detall de la planta en concret clicant-li a sobre, en veiem una 

petita demostració per una planta en concret en la Figura 10. 

Figura 9: Esquema de la pantalla amb les 

plantes de l’usuari 
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Així doncs, clicant sobre de qualsevol de les plantes emmagatzemades s’obre una pantalla on hi 

ha informació diversa de la planta en concret. Una foto, el nom científic, la temporada, i una 

breu descripció de les feines que s’ha de dur a terme per la planta i en quin mes de l’any s’han 

de fer. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Esquema de la pantalla amb el 

detall d’una planta 
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Finalment, la última de les pantalles principals d’aquesta primera fase és la dels camps, que tal 

i com veiem en la Figura 11, aquesta és una pantalla que mostra tots els camps de l’usuari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest apartat surt bàsicament un resum de tots els camps que l’usuari té registrats, 

semblant a com passava amb les plantes hi ha tres accions on pot intervenir l’usuari. Una és 

eliminar camps, es fa mitjançant la creu vermella que hi ha al costat de cada camp, ens hem 

d’assegurar primer que el camp en concret no tinguin cap planta plantada ja que sinó no es pot 

eliminar. Una altra opció és veure el detall del camp, és a dir, clicant a sobre del camp que volem 

veure se’ns obre una altra pantalla on hi ha un registre amb el detall d’aquest, podem veure un 

esquema d’un d’aquests casos en la Figura 12. I la tercera manera en la qual l’usuari pot 

intervenir en aquesta pantalla és afegint plantes a cada camp mitjançant el signe “+” que hi ha 

al costat de cada camp. Quan es clica aquest apareix el llistat de les plantes de l’usuari perquè 

pugui escollir quines vol afegir en aquell camp en concret, podem veure això en la Figura 13. 

 

Figura 11: Esquema de la pantalla amb els 

camps de l’usuari 
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Tal i com veiem en aquest apartat es mostra una vista del camp, una idea de la seva localització 

i totes les plantes que hi ha plantades. A més a més, tal i com hem comentat, aquí també hi ha 

la pantalla on podem assignar plantes en concret al camp seleccionat. 

 

 

4.2. Segona Fase: Adaptació al clima 

Aquesta és la primera fase evolutiva de l’aplicació, és a dir, ja no es tracta d’un nivell 0, sinó que 

serà la primera de les actualitzacions que s’aplicarà sobre la app base que s’acaba de descriure 

en el punt anterior. El primer evolutiu inclou diferents aspectes a millorar de l’anterior, a 

continuació detallarem cada un d’ells. 

Primer de tot, un dels punts bàsics és el tema d’automatitzar l’actualització del calendari segons 

els agents externs, és a dir, en un primer nivell, la base de dades de les accions a realitzar sobre 

les plantes sols emmagatzemarà dades predefinides i estàndards. El que es vol amb aquest 

segon nivell és aconseguir que segons la ubicació que l’usuari introdueixi, les dades 

Figura 13: Esquema de la pantalla que 

assigna plantes a un camp 

Figura 12: Esquema de la pantalla amb el 

detall d’un camp 
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preestablertes de la base de dades s’adaptin a la climatologia dels agents externs d’aquella 

situació geogràfica. Això comportarà un nivell de precisió i adaptació al medi molt alt, ja que 

d’aquesta manera, l’usuari realment es podrà despreocupar de mirar el temps. Us en posarem 

un exemple, a la primera fase, l’aplicació demanava regar els enciams un cop cada tres dies (per 

exemple), però no tenia en compte ni en l’època de l’any en la que estàvem ni si estàvem en una 

regió de pluja o de secà, ara bé, amb aquesta evolució, l’app tindrà en compte si ha plogut els 

dies abans o si ha de ploure els dies següents, per poder avisar de regar més sovint en cas que 

estiguem en un any més sec o evitar ofegar les plantes en cas que l’any en qüestió sigui molt 

plujós. 

Aquesta implantació de la coordinació amb el clima exterior no només ajudarà a l’usuari per 

saber quan ha de regar, ja que algunes plantes els afavoreixen les temperatures càlides i això 

pot provocar un creixement més ràpid de la planta i, per tant, una recol·lecció prematura. A més, 

molts animals també depenen de les temperatures, si plou molt pot ser que els depredadors 

que ens perjudiquin la collita siguin els cargols, en canvi si és un any amb poca humitat, seran 

uns altres els insectes que puguin malmetre les plantes. Per aquesta raó la funcionalitat de que 

l’app interactuï amb la temperatura de la zona on hi ha situada la plantació és molt important ja 

que en pot dependre la collita sencera, i en funció d’això caldrà aplicar unes mesures de cura o 

unes altres de totalment diferents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Esquema de la pantalla del calendari 

amb el temps de cada dia 
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Juntament amb aquesta millora, a la vista del calendari s’hi afegirà una petita pista del temps 

que va fer la setmana anterior i el temps que farà la següent setmana, podem veure això a la 

Figura 14. D’aquesta manera l’usuari pot veure perquè aquella setmana al final no ha de regar 

o perquè el que estava previst de collir a finals de setmana és millor collir-ho a principis de la 

que ve, es pot fer una idea del motius dels canvis en la planificació.  

 

A més a més, una altra nova incorporació dins l’aplicació serà la opció d’afegir altres tipus de 

plantes. A partir d’aquí afegirem un camp de suggeriments perquè els usuaris puguin votar 

quines plantes noves volen implementar dins l’app en noves versions. D’aquesta manera en 

altres evolutius s’afegiran noves plantes que hauran escollit els usuaris mateixos per poder 

donar un millor servei i com a resultat una bona satisfacció. En la Figura 14 podem veure com hi 

ha un nou botó en forma de bombeta, quan es clica aquest, l’aplicació ens porta cap a una 

pantalla semblant a la de la Figura 15, on podem escriure la nostra aportació com a usuaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Esquema de la pantalla de 

suggeriments per noves plantes 
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4.3. Tercera Fase: Interacció amb l’usuari 

En aquesta versió s’implementarà la interacció amb l’usuari, m’explico, a partir d’aquest 

evolutiu, tal i com es mostra a la Figura 16, per cada tasca a realitzar hi haurà un quadrat de 

“check” on la persona que utilitzi l’app podrà marcar si ha realitzat o no la tasca en concret que 

toca per aquell dia o aquella setmana. D’aquesta manera la organització serà molt més eficaç, i 

el càlcul de les accions a realitzar serà molt més assertiva, ja que un cop s’hagi marcat la tasca 

com a feta, a partir d’aquell moment es podrà calcular automàticament el dia exacte en que 

toca fer el següent pas. A més, per la persona que ha de fer la feina, serà un punt positiu ja que 

no haurà d’estar pensant si ja va fer la tasca d’aquesta setmana o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més a més, juntament amb aquest punt, també s’afegirà una opció a activar per l’usuari o no 

en la que s’enviaran notificacions diàries amb la informació de totes les tasques que queden 

pendents. D’aquesta manera, ajuntant els dos punts citats, un cop l’usuari hagi marcat com a 

feta una tasca ja no l’avisarà cap més cop per fer allò, sols arribaran notificacions de les accions 

que queden per fer. 

Figura 16: Esquema de la pantalla amb la 

casella de “check” a les tasques 
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Aquestes notificacions tindran un format semblant a les de les altres aplicacions més usades 

com ara “Whatsapp” o “Facebook”, podem veure’n un exemple comparatiu en la Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una altra millora respecte la relació amb el medi exterior serà que en aquest evolutiu 

s’implementarà la influència de les llunes en els diferents cultius. Encara que sembli una cosa 

que afecta poc a les plantes, les diferents fases llunars poden determinar el creixement dels 

cultius, la fertilització, la conservació un cop collits i fins i tot poden afectar al gust! El cas dels 

alls n’és un bon exemple, ja que si es planten en un tipus de lluna, aquests surten més picants 

que si es planten en un altre fase de lluna, tal i com expliquen alguns llibres [13].  

Així doncs, arribats a aquest punt, les dates de realització de tasques preestablertes 

automàticament al principi diferents per cada planta però a la vegada igual per totes les 

ubicacions hauran variat respecte el temps de la zona geogràfica on es troba el camp i també 

hauran variat segons la fase de la lluna en el període on es troba. D’aquesta manera estem tenint 

en compte el temps, la humitat i la influència de les llunes, tres dels elements bàsics que hem 

de tenir en compte per dur a terme una plantació satisfactòria. Dit això, en aquest moment les 

prediccions que pugui fer l’aplicació podem dir que seran altament encertades i la seva fiabilitat 

serà molt alta. 

Figura 17: Esquema de la pantalla principal 

d’un Smartphone amb varies notificacions 
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Juntament amb aquesta millora, s’ha afegit a la vista del calendari una petita silueta d’una lluna 

en cada una de les fases, com podem veure en la Figura 18. D’aquesta manera si algun usuari 

està interessat en el tema de les influències llunars es pot informar dels motius pels quals una 

tasca es realitza en una setmana o una altra i també es pot anar agafant la idea de quines tasques 

es poden realitzar en cada fase de la lluna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Quarta Fase: Noves personalitzacions 

En aquesta quarta fase, el que ens agradaria poder implementar és un altre cop un servei més 

personalitzat a cada tipus de client, és a dir, tal com comentàvem al principi, no utilitzarà de la 

mateixa manera l’aplicació un pagès amateur novell que un altre que s’hi dedica de forma 

massiva i industrial. Així doncs, en aquest apartat es creen un seguit d’opcions a escollir per 

l’usuari en què cadascú pot modificar l’objectiu final al qual es vol orientar.  

Figura 18: Esquema de la pantalla del calendari 

amb la fase lunar de cada dia 
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Una d’aquestes opcions que afegirem serà respecte el tipus d’agricultura que es vol 

implementar, hi haurà la opció de fer agricultura convencional, és a dir, utilitzant els típics 

productes químics que es fan servir perquè les plantes creixin fortes i sanes sense malmetre’n 

el seu entorn. I l’altra opció serà la de fer una agricultura ecològica, aquesta implica la utilització 

de tècniques totalment naturals i sense cap tipus de producte químic. La manera en que 

s’implementarà aquesta distinció entre els dos tipus d’agricultura serà amb un botó de les 

configuracions personalitzable per cada camp, tal i com veiem en la Figura 19, i això es reflectirà 

en forma de comentaris que aniran apareixent juntament al costat de les tasques a realitzar. Per 

exemple, en el cas que les condicions climàtiques afavoreixin l’aparició de mosques o mosquits 

que puguin malmetre la collita, per la opció d’agricultura convencional recomanarà ruixar les 

plantes amb algun tipus de barreja química amb sulfats i productes insecticides, per altra banda, 

en el cas d’escollir la opció ecològica el que recomanarà serà buscar algun tipus de recipient, 

que s’haurà de col·locar prop o dins de la plantació i aquest haurà de contenir una barreja amb 

sucres, vinagre i aigua, aliments que cridin l’atenció als insectes i s’hi quedin enganxats enlloc 

d’anar a buscar les plantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Esquema de la pantalla de 

creació d’un camp amb les opcions noves 
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Fase 1

Crear camps

Afegir plantes

Vista calendari

Afegir plantes als camps

Eliminar plantes i camps

Vista detall calendari

Vista detall plantes

Vista detall camps

Accions per defecte no adaptades 
al clima

Fase 2

Accions adaptades al clima

Vista temps de cada dia

Pàgina suggeriment plantes 
noves

Fase 3

Casella check

Notificacions per cada acció

Accions adaptades també a les 
fases lunars

Fase 4

Opció agricultura eco o 
convencional

Opció hort urbà, camp petit o 
gran extensió.

L’altra opció que donem a escollir en aquest evolutiu de l’aplicació és poder escollir entre el 

tipus d’extensió de la zona a plantar, hi haurà tres opcions: Hort Urbà, Camp petit i Gran 

extensió. També hem decidit crear aquesta opció distingida per cada camp ja que una mateixa 

persona pot tenir diferents tipus de camps, veiem com s’activa cada opció en la Figura 18. 

En aquest cas la diferència també rau en les explicacions a donar a l’hora de realitzar cada tipus 

d’acció i la freqüència, ja que un hort urbà té una extensió de terra més petita i estancada, un 

camp petit ja és una extensió més gran, però no està tancada ni té límits a nivell de terra, i una 

gran extensió és tan gran que també s’ha de tenir en compte per organitzar diferent i més 

repartides les tasques. Algun exemple de les diferències a l’hora de la pràctica seria a l’hora de 

regar, ja que un hort urbà emmagatzema l’aigua més temps i no s’ha de regar tant sovint, un 

camp petit ens trobem que l’aigua es perd per més vies i s’ha de donar més seguiment i per altra 

banda una gran extensió s’ha de regar bé assegurant-nos que l’aigua arriba a cada racó i sense 

deixar que s’estanqui enlloc ni provoqui petites inundacions que malmetin la collita.  

 

 

4.5. Resum de fases 
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5. PROTOTIP MVP 

 

En aquest apartat s’explica com s’ha implementat el prototip MVP [14] (Minimum Viable 

Product), és a dir, tot el que comprèn la primera fase de l’apartat de disseny. Per entendre’ns, 

un producte mínim viable compren les característiques mínimes per ser utilitzat i permetre un 

aprenentatge validat i el seu continuat desenvolupament. Per això hem decidit crear aquest 

prototip, ja que a més, capturar idees des d’un MVP és costós que desenvolupar un producte 

amb més funcions. Com més complexitat més incrementen els costos i els riscos de fallida.  

Tanmateix, en aquest apartat no només explicarem com s’ha implementat el prototip sinó que 

tractarem des del moment en que es va escollir l’eina a fer servir fins als llenguatges utilitzats 

passant per els frameworks, widgets i altres complements que finalment es necessitaran per 

acabar tots els evolutius de l’aplicació final, és a dir, totes les tecnologies implantades en el 

projecte. 

 

5.1. Tecnologia utilitzada 

 

Apps Híbrides i Natives 

Primer de tot farem una petita introducció al món de les apps, els tipus de desenvolupament, 

beneficis i perjudicis de cada un d’ells i perquè hem acabat escollint finalment el sistema híbrid 

per desenvolupar aquesta app. 

Actualment en el món del desenvolupament d’apps hi ha dos grups que són els més utilitzats, el 

de les apps híbrides o bé apps natives. La diferència entre aquestes dues no es pot percebre 

massa a nivell d’usuari, però si que significa un gran canvi a nivell de desenvolupador. A 

continuació farem una breu descripció sobre en què consisteix cada un d’aquests mètodes i què 

impliquen.  

Les aplicacions natives, principalment es desenvolupen utilitzant un llenguatge de programació 

específic per cada plataforma (per exemple Java i XML per Android, Objective-C per iOS, C# i 

Visual Basic pe Windows). El punt a favor d’haver de treballar amb un llenguatge per cada 

plataforma és que podem accedir directament a les API (Interfície de Programació d’Aplicacions) 

disponibles i obtenir així un millor rendiment. 
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Les aplicacions híbrides, per altra banda, es desenvolupen utilitzant tecnologies web amb 

llenguatges que explicarem més endavant com ara HTML, Javascript, CSS, que normalment 

s’executen en el navegador natiu del sistema. Així doncs, tenint en compte això, sembla que 

aquest tipus no pot accedir a tantes funcionalitats hardware dels dispositius ni a les llibreries del 

sistema, però avui en dia hi ha molts frameworks possibles per triar i remenar i utilitzar el que 

més s’adapti a les condicions que nosaltres volem aconseguir.  

En la Figura 20 podem veure una comparativa en visió de conjunt sobre els pros i contres de 

cada tipus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí veiem a grans trets el que ens beneficia en cada cas, però com he dit abans, depenent de 

l’aplicació final que volem, el framework usat i altres variants, és més favorable utilitzar un o 

altre estil. En el nostre cas concret hem escollit utilitzar un sistema Híbird ja que volem que sigui 

una aplicació que es pugui consultar des de tot tipus de dispositiu, Android, iOS, Windows, és a 

dir, donem màxima prioritat a la multiplataforma. Així doncs sols s’haurà d’escriure el codi una 

única vegada i es pot compilar per a qualsevol tipus de Sistema Operatiu, no cal que escrivim tot 

el codi en tres tipus de llenguatges diferents cosa que porta moltíssima més feina. 

Figura 20: Comparativa entre apps natives i apps híbrides [29]
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Apache Cordova 

Apache Cordova [15] és la plataforma que hem escollit per desenvolupar l’aplicació, es va 

prendre la decisió d’utilitzar aquesta eina per varies raons. Es va crear a l’octubre del 2012 com 

un projecte de nivell superior dins de la “Apache Software Foundation (ASF)”. 

Primer de tot ens agrada ja que és “Open Source”, això vol dir que és una plataforma el model 

de desenvolupament de la qual esta fet mitjançant una col·laboració oberta, és a dir, és un 

software lliure. En aquest cas lliure no només es refereix a gratuït sinó que implica moltes més 

coses, vol dir que es pot accedir de manera lliure a poder modificar la font del programa sense 

restriccions de llicència, enlloc de tancar el codi i restringir-lo sense possibilitats de millores que 

afavoreixen a tots els usuaris. 

Una altra de les raons per les quals s’ha escollit Apache Cordova és perquè permet utilitzar 

tecnologies estàndard (HTML5, CSS3 i Javascript) per el desenvolupament multiplataforma, és a 

dir, que un cop el codi està escrit per un tipus de plataforma no cal reescriure’l tot per adaptar-

ho a altres ambients. Això s’aconsegueix mitjançant enllaços estàndards API que permeten 

accedir als sensors, dades, xarxa de cada tipus de dispositiu. 

En la Figura 21 veiem un esquema de com funciona l’arquitectura d’aquesta plataforma. En 

aquesta imatge podem visualitzar com es fusionen tots els elements, ja que independent del 

Sistema Operatiu del mòbil l’aplicació Cordova utilitza els plugins de la forma més adequada i 

també adapta les vistes del projecte a les mides del dispositiu des d’on es projecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Arquitectura Apache Cordova [15] 
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IONIC 

Per facilitar-nos la feina d’Apache Cordova hem utilitzat Ionic [16] com a framework, un front-

end SDK que dona eines i serveis per ajudar a desenvolupar aplicacions mòbils híbrides. Aquest 

està construït sobre Angular JS [17] i a més també proporciona una plataforma per integrar 

serveis com ara notificacions i anàlisis, és centra principalment amb la interacció i la interfície 

d’usuari amb la finalitat de simplificar aquesta. 

Alguns dels punts forts de Ionic són que permet desenvolupar una interfície d’usuari 

relativament ràpid degut a la quantitat d’elements reutilitzables i personalitzables com ara, 

capçaleres, peus de pàgina, botons de diferents tipus, llistes, formularis, pestanyes, etc. A més 

a més també hi ha una llibreria JS interna que dona vida a tots aquests elements, un dels 

components més utilitzats, que nosaltres també hem fet servir, és el de les pestanyes, aquest 

permet que un determinat contingut es mostri o s’oculti en funció de la pestanya que l’usuari 

selecciona, i com ja sabem aquest sistema s’aplica a qualsevol tipus de Sistema Operatiu amb 

un únic codi. En el nostre cas particular tenim tres pestanyes, en la primera hi ha una visualització 

genèrica del calendari, en la segona una altra vista de les plantes i en la tercera es veuen els 

camps i en funció de l’interès que l’usuari té en aquell moment, la pantalla mostra una cosa o 

una altra. 

Un altre avantatge de fer servir aquest framework és que podem personalitzar el codi en funció 

de la plataforma, és a dir, podem fer servir un atribut d’Angular per definir automàticament les 

accions a realitzar per cada plataforma en cas que en algun moment concret volem que aquesta 

actuï diferent per algun dispositiu concret. 

Altres eines que té Ionic són les següents: Ionic CLI, una eina de comandes per crear, construir, 

testejar i desplegar aplicacions en qualsevol plataforma. Ionic Native, compren varies 

funcionalitats natives del dispositiu fent servir ngCordova, com ara Càmera, Touch ID, Bluetooth, 

etc. En el nostre projecte particular utilitzarem Calendar, Storage, Geolocation, etc. També té 

Ionic Creator que serveix per dissenyar una interfície prèvia, LiveReload per actualitzar 

l’aplicació amb canvis al moment, etc. 
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Llenguatges de programació 

Dins aquest projecte hem utilitzat varis llenguatges de programació que es complementen els 

uns als altres, HTML, CSS, ANGULAR JS.  

HTML [18] (HyperText Markup Language), és un llenguatge marcat per la creació de pàgines 

web, encara que en aquest cas s’utilitza per connectar la referencia del software amb la 

referència de les diferents versions i defineix l’estructura bàsica de la definició de continguts 

com ara text, imatges, vídeos, etc.  

CSS [14] (Cascading Style Sheets), és un llenguatge que permet crear pàgines web amb un 

disseny agradable, en la nostra app, juntament amb HTML componen tota la part visual i de 

interfície gràfica. En el nostre cas concret utilitzem llenguatge SCSS que és un tipus de CSS estès 

i on també s’hi poden definir variables, patrons, anidacions, etc. 

Angular JS, aquest és un framework de JavaScript, és a dir, és una llibreria escrita amb JavaScript 

està determinat com una part d’aquest i es pot afegir en qualsevol web o app. 

Bootstrap responsive [19], aquest no és un llenguatge que haguem implementat específicament 

ni que haguem hagut d’escriure, el que sí que creiem necessari que fem una cita a aquest tema 

ja que és un punt molt important per a qualsevol app mòbil o web que s’implementa. Per una 

banda Bootstrap facilita la implantació del disseny fent-ho tot molt més fàcil i agradable per 

l’usuari final. I per altra banda, avui en dia és important que tota aplicació sigui responsive, 

aquest terme significa que l’aplicació s’ha de poder veure bé i per tant utilitzar des de qualsevol 

dispositiu tingui la mida que tingui. Per tant no podem crear un disseny concret i específic per 

un aparell en concret, sinó que el que significa un codi responsive és que tant fa d’es d’on es 

visualitzi l’app que ha de poder-se veure perfectament i en la seva plenitud. Per exemple, no pot 

ser que dissenyem una aplicació per un iPad de 9 polzades i que després al iniciar-la des d’un 

mòbil de 5 polzades en falti la meitat de pantalla i no poguem accedir a alguns botons degut a 

la mida del nostre smartphone. El nostre projecte s’ha de poder adaptar a tot tipus de mides 

possibles, ja que actualment és el que hi ha. 
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5.2. Implementació 

Estructura del paquet 

A l’hora de crear aquest projecte una de les coses més importants ha sigut entendre la 

organització de les carpetes, quins fitxers contenen i les seves subcarpetes. Primer de tot indicar 

que hi ha tres tipus de fitxers, uns que acaben amb l’extensió .ts (typescript) que són els que 

contenen la part programada en Angular, és a dir, les funcions, les accions que fa l’aplicació, les 

interaccions i tot el tema intern que fa possible el funcionament. Uns altres fitxers acaben amb 

l’extensió .html, on hi ha el codi en llenguatge HTML, aquest és el que determina la distribució 

de cada pantalla i el contingut que ha de tenir, a més, aquests fitxers .html també contenen 

etiquetes de templating d’Angular, és a dir, que no són pròpies de HTML. I finalment uns altres 

acabats en .scss que com ja hem dit és una extensió del codi CSS i on ha d’anar la part de codi 

d’aquest tipus, és a dir, la part que seria més de disseny, alguns acabats concrets, colors i altres 

temes d’aspecte que es vulguin personalitzar. 

Aleshores, per poder iniciar un projecte des de Cordova, primer hem de tenir instal·lat tot de 

components i programes [20]: primer de tot la plataforma Node.js [21], que ens podem 

descarregar directament de la seva web oficial, seguidament necessitarem el sistema de control 

de versions Git [22], que també ens podem baixar de la seva web oficial i ja podem instal·lar 

Cordova. Per fer-ho sols cal escriure la següent comanda: 

npm install -g cordova 

 

I per assegurar que se’ns ha instal·lat correctament podem comprovar-ho mirant el número de 

la versió que tenim: 

cordova --version 

 

Ara bé, perquè aquest funcioni correctament, també hem de instal·lar el JDK [23] Java 

Development Kit, que ens podem descarregar també de la pàgina oficial. Un cop instal·lat aquest 

paquet l’hem de configurar dins les variables JAVA_HOME i PATH de Windows. I ara si, finalment 

sols falta el Android Tools [24], aquestes són les eines que necessitarem per construir aplicacions 

en Android per Cordova i també les podem trobar a la web oficial. Haurem de configurar 

aquestes variables i ja podem començar amb la nostra aplicació. 
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A continuació explicarem com iniciar un projecte amb Cordova i les comandes que pertoquen 

Per crear la nostra app vam fer servir la següent comanda: 

cordova create app com.app.cultivalia Cultivalia 

 

Aquesta comanda ens crea una aplicació anomenada Cultivalia, sota l’espai de noms 

com.app.cultivalia i dins el directori ‘app’. I dins d’aquesta carpeta principal amb el nom que li 

haguem posat a la nostra app, ens crea automàticament la següent estructura de directoris: 

- merges 

- platforms 

- plugins 

- www 

 

El contingut que ens interessa a nosaltres es centra bàsicament a les carpetes de ‘platforms’, 

‘plugins’ i ‘www’ que són en les que ens centrarem a continuació. A la carpeta ‘platforms’ hi ha 

els fitxers necessaris perquè Cordova pugui interactuar amb els sistemes operatius dels diferents 

dispositius en els que vulguem desplegar l’aplicació. Una de les altres carpetes és la de ‘www’, 

aquesta conté tots els fitxers HTML, CSS i JavaScript que hem comentat a l’inici del capítol, també 

hi podem trobar tots els continguts digitals (imatges), així doncs serà la carpeta que més 

freqüentarem a nivell de programació. I finalment la carpeta ‘plugins’ contindrà tots els plugins 

que vulguem anar afegint al nostre projecte. 

Ara bé, un cop creada la app hem d’indicar les plataformes per les quals volem desenvolupar-la, 

per exemple, per desenvolupar l’app en un dispositiu android utilitzarem la següent comanda: 

cordova platform add android 

 

I un cop afegides les plataformes podem dirigir-nos a compilar la app mitjançant la ordre que 

posarem a continuació. 

cordova build 
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Per compilar-la per totes les plataformes que tinguem importades, o bé, 

cordova build android 

 

per compilar l’aplicació sols per la plataforma que desitgem. 

Si tot ha anat bé sols ens quedarà executar la app en el Simulador d’Android, que es fa mitjançant 

la següent comanda: 

cordova emulate android 

 

Un cop fet això també hem de crear un projecte amb Iònic, per aconseguir d’aquesta manera 

l’estructura de carpetes i la pantalla bàsica ja construïdes. Primer de tot, però, cal que ens 

instal·lem els paquets, que podem trobar a la seva pàgina oficial: 

npm install -g ionic 

 

Seguidament, ens situem dins el nostre projecte de Cordova i executem la següent comanda per 

crear la nostra app amb iònic: 

ionic start Cultivalia tabs 

 

El script per crear l’app seria “iònic start Cultivalia”, però crearia una apliació en blanc, si al final 

de tot li afegim “tabs”, directament creem una aplicació amb la opció de les pestanyes per 

diferents pantalles ja donades, així doncs ja es pot canviar d’una pantalla a una altra per la part 

inferior d’aquestes. I finalment per fer córrer la nostra app de prova en el navegador es fa de la 

següent manera: 

ionic serve 

 

Així doncs podem anar veient els evolutius de la nostra app en el navegador, on també podem 

posar-li la vista de dispositiu que ens adapta els continguts a les mides d’un mòbil. 
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A més a més, veiem que per al nostre cas l’estructura final de carpetes generada és la següent: 

 

  app 

 - .sourcemaps 

 - node_modules 

 - platforms 

  - android 

  - windows 

 - plugins 

  - cordova-plugin-calendar 

  - cordova-plugin-device 

  - cordova-plugin-googlemaps 

  - cordova-plugin-ionic-keyboard 

  - cordova-plugin-ionic-webview 

  - cordova-plugin-splashscreen 

  - cordova-plugin-whitelist 

  - cordova-sqlite-storage 

 - resources 

  -android 

  -ios 

 - src 

  - app 

   app.component.ts 

   app.html 

   app.module.ts 

   app.scss 

   main.ts 

  - assets 

  - pages 

   - about:  

    about.html 

    about.scss 

    about.ts 

    plantsdetail.html 

   - contact:  

    contact.html 

    contact.scss 
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    contact.ts 

    fieldsdetail.html 

   - home:  

    home.html 

    home.scss 

    home.ts 

   - tabs:  

    tabs.html 

    tabs.ts 

  - providers - data: data.ts 

  - theme: variables.scss 

  index.html 

 - www 

  - assets 

  - build 

  index.html 

 config.xml 

 

Algunes d’aquestes ja les havíem comentat abans ja que també formen part de l’estructura de 

Cordova, com ara ‘www’, ‘platforms’, ‘plugins’, etc. 

Aquí trobem una nova carpeta que es diu ‘src’, amb gran quantitat de continguts, bàsicament és 

on s’emmagatzema tota la part de programació mitjançant iònic. Als fitxers ‘app.components’ i 

‘app.modules’ hi hem establert les configuracions inicials, els paquets a importar, etc. I tot 

seguit, ja trobem les carpetes amb el contingut en sí: ‘tabs’ conté un fitxer ‘tabs.html’ i un fitxer 

‘tags.ts’ que són els que construeixen aquest moviment entre diferents pantalles. La carpeta 

‘home’ és la que representa la pàgina principal, és a dir, la del calendari, aquí també podem 

trobar els tres tipus de fitxers que defineixen les accions, el contingut i el disseny. I finalment 

tenim la carpeta ‘about’ i la carpeta ‘contacts’ que representen les pantalles de plantes i camps 

respectivament, en les dues tenen els tres fitxers descriptius de cada pantalla i a més cada una 

té un fitxer extra ‘plantsdetail.html’ i ‘fieldsdetail.html’, aquests dos fitxers es van crear 

expressament per representar la part del detall d’una planta concreta o un camp concret. 

Finalment ja sols falta explicar el procediment per construir l’aplicació, és a dir, el resultat d’unir 

tots aquests documents i codi en un sol comprimit. Aquest procediment és diferent segons la 

plataforma per la quan vulguem generar: 
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Figura 22: Esquema de l’inici del fitxer config.xml 

ionic cordova build android 

 

Per generar el fitxer executable per aplicacions d’Android. 

 

ionic cordova build ios 

 

Per generar l’executable per aplicacions iOs. 

Per poder fer això necessitem tenir instal·lat obligatòriament la versió 1.8 JDK de Java, les eines 

d’Android Studio: ‘tools’ i ‘platform_tools’, crear les variables d’entorn amb els Path 

corresponents per cada una i a més també cal tenir el Gradle. Aquest últim el sol instal·lar 

automàticament al executar les comandes anteriors si troba que no està instal·lat al sistema. 

A més a més, dins la carpeta de l’aplicació tenim el fitxer de ‘config.xml’ on podem escollir el 

nom específic que volem que surti per la nostra app, el logo i més informació concreta, podem 

veure un esquema d’algunes d’aquestes opcions del fitxer a la Figura 22. 

 

 

 

Un cop vist això ja ens podem endinsar en el codi concret que hem descrit al llarg del projecte. 
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Complements i Widgets 

En aquest apartat explicarem els components que hem utilitzat i com els hem implementat per 

la nostra app, des dels elements més bàsics i visuals fins als elements més complexos que no es 

poden percebre a nivell d’usuari consumidor. 

Primer de tot és molt important saber com s’estructuren els documents, per poder fer-nos una 

idea mirem la Figura 23. Al principi de tot hi ha quatre línies que comencen per la paraula 

‘import’, aquesta ens indica que el paquet que utilitzarem l’executador l’ha d’anar a buscar a la 

ruta on s’indica més endavant a la mateixa línia. 

Després, veiem que la cinquena línia comença definint un @Component, aquest ens indica les 

pàgines a les quals farem referència i a les quals s’ha d’enllaçar el fitxer actual. Seguidament, 

després d’aquest component trobem un tros de codi on es defineix la classe ‘AboutPage’, és a 

dir, definim una classe per lligar tota aquesta pàgina, i dins s’hi fa una primera declaració de la 

variable ‘plantes’ com a llista buida.  

I finalment, l’últim component important de la capçalera és el que veiem a la última línia, el 

constructor. Aquí és on definim totes les propietats i accions que hem importat a l’inici del fitxer 

i que utilitzarem dins de la funció en la qual estem. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Capçalera del fitxer about.ts 

 

Començant per la pantalla principal, el calendari és un dels components que més complicació 

ha donat en aquest projecte, aquest és un component on hem hagut d’exportar una llibreria 

externa i unes comandes especials per poder jugar amb aquest. Però gràcies a tota la informació 

que hi ha online hem pogut desenvolupar-lo amb l’ajuda d’alguns codis que vam trobar [25], 

podem veure’n el resultat a la Figura 24. 
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A més del calendari, a la pantalla inicial és on comença el joc de les diferents “pestanyes” per 

canviar de pantalles. Aquesta va ser una implementació que, com ja hem dit, vam crear just al 

crear l’aplicació mitjançant Cordova, ja que hi havia la opció de crear una app en blanc, una amb 

les pestanyes i una altra amb un menú desplegable, vistes les nostres necessitats es va escollir 

crear el projecte de zero amb les pestanyes. Podem veure el format en HTML d’aquesta part en 

la Figura 25, on es distingeix que cada pestanya té una arrel, un títol i una icona diferents. 

 

 

 

Figura 25: Codi HTML del canvi de pantalles 

 

Un altre element de la pantalla principal és el botó que al clicar-lo surten dos botons més (els 

botons d’afegir), aquest efecte està fet amb un dels components de Ionic que es diu FABs 

(Floating Action Button), que tal i com he explicat és caracteritza per tenir la forma de cercle i al 

clicar-lo pot contenir altres botons relacionats. En aquest cas els botons relacionats que 

sorgeixen d’aquest primer són els d’afegir plantes i afegir camps, tal i com podem veure en la 

Figura 26 i en els dos casos ens surt un formulari diferent per poder afegir les dades que 

necessitem. 

Figura 24: Mostra de la pàgina del calendari 
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Figura 27: Mostra del formulari d’afegir plantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formulari per afegir plantes, està fet amb una propietat d’alerta, de manera que quan es clica 

el botó d’afegir plantes apareix un pop-up amb una llista que conté totes les plantes possibles a 

afegir, podem veure aquest formulari a la Figura 27. Per poder escollir la planta que es vol de la 

llista s’ha afegit també una propietat de “Radio” aquesta permet seleccionar sols una de els 

opcions de l’usuari, podem veure-ho a la Figura 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Mostra de la pàgina principal amb 

el botó “+”  desplegat 
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Veiem en el codi de la Figura 28 com s’ha implementat aquest formulari d’inserció de plantes, 

amb un component Radio, que ja determina una llista seleccionable predeterminada dels 

components de Ionic, veiem que la llista que es mostra és la que està emmagatzemada en la 

variable ‘plantesTotals’, i que un cop escollit un element i clicant el OK, immediatament s’afegeix 

l’element a la llista de la variable ‘plantes’. 

Per altra banda, el formulari per afegir camps, de la Figura 29, és totalment diferent, ja que 

consta d’un camp d’input que et permet introduir el nom que tu vulguis per aquell camp i a més 

hi ha un altre input que et porta a un mapa on s’ha de buscar la ubicació exacta del terreny on 

estaran situades les plantes. Per aconseguir que surti el mapa i que es pugui escollir una posició 

concreta hem utilitzat un component natiu de Ionic [26], que el que farà és relacionar el 

component del dispositiu en sí en el que s’executi aquesta opció amb la nostra app, aquest 

component es diu Geolocation, i és semblant a l’aplicació de Google Maps, on ens permet 

escollir un punt en el mapa, marcar-lo i guardar-lo. El problema d’haver utilitzat aquest 

component natiu és que no es pot executar en el navegador d’internet sinó que sols funciona 

quan s’utilitza l’app en el dispositiu. Per això hem posat un camp provisional dins aquest 

formulari en el qual hem d’entrar manualment la ciutat o poble on hi ha el camp, hem fet això 

per tenir una idea aproximada a la versió web. 

Figura 28: Codi typescript del formulari d’afegir plantes 
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Tot seguit, a la Figura 30, veiem el codi usat per aquest formulari, hem usat una propietat Prompt 

ja predefinida pels components de Ionic, que ens crea una alerta de l’estil Pop Up i que podem 

modificar-la i afegir-hi els camps que preferim. Així doncs per a la modificació citada en el 

paràgraf anterior, en comptes de posar un camp de input pel nom i un diferent pel mapa hem 

posat dos camps tipus input, un pel nom i l’altre per la localització. Un cop l’usuari emplena 

aquests camps i clica el OK, immediatament guardem la informació dins la variable ‘camps’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Mostra del formulari d’afegir camps 

Figura 30: Codi typescript del formulari d’afegir camps 
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Si entrem dins la segona pestanya, la de les plantes, ens trobem que simplement hi ha una llista 

amb totes les plantes que s’han anat afegint a la base de dades de l’usuari, simplement hem 

utilitzat un component llista i aplicat les propietats estàndard.  

 

En aquesta pantalla hi ha la complicació de que quan es clica una de les files de la llista (és a dir 

una de les plantes), aquestes van lligades amb un component “Modal” de manera que mostra 

una pantalla amb el detall de la planta concreta que s’ha clicat. Aquesta vista detallada ens 

mostra les propietats de la planta i un resum de les accions i feines que s’han de dur a terme i 

quan sobre aquella planta. Podem veure un exemple d’aquest cas en la Figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per poder fer això vam haver de crear un document html anomenat ‘plantsdetail’ expressament 

per representar aquesta pantalla, podem veure el codi en la Figura 32. Veiem que cada objecte 

planta està composat per varis atributs, ‘plantes.nom’ emmagatzema el nom de la planta, 

‘plantes.llati’ guarda el nom en llatí de l’espècie concreta, ‘planta.temp’ conté l’adreça d’on es 

troba la foto en qüestió per poder-la mostrar a l’hora de veure el detall. I finalment 

‘plantes.dates’ és una llista amb atributs del tipus ‘data.title’ amb l’acció a realitzar i ‘data.note’ 

amb la data en que s’ha de fer, així doncs hem hagut de implementar una estructura de bucle 

‘*ngFor’ per aquests últims atributs, ja que no totes les plantes tenen el mateix nombre 

d’accions a realitzar. 

Figura 31: Mostra del detall d’una planta 
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La última pestanya, la de camps, està feta d’una manera molt semblant a la de les plantes, amb 

una llista que mostra tots els camps que tenim entrats a la nostra base de dades. El que si que 

hem hagut d’afegir expressament són els botons per eliminar plantes i els botons per afegir 

plantes a cada camp concret, però al ser també botons estàndard hem pogut fer servir els que 

venen per defecte amb iònic adequant-los a les nostres preferències. En la Figura 33, podem 

veure aquesta llista (amb només un camp) i el botó per afegir plantes al camp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Codi HTML del detall de plantes 

Figura 33: Mostra de la llista de camps 
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En aquesta part de codi vam tenir un petit problema amb el botó d’afegir plantes, ja que no ens 

el col·locava al costat del nom, sinó que es posava automàticament a sota del nom i no era gens 

intuïtiu. Per això, com veiem en la Figura 34, vam haver d’afegir unes propietats concretes 

especials per aconseguir situar aquest component al lloc on volíem. També veiem en el codi 

HTML que hem utilitzat també una eina de bucle per recórrer tots els elements de la variable 

‘camps’ i que ens mostrés per pantalla tots els horts de l’usuari. 

 

 

 

 

 

 

 

A més també té la complicació de quan es clica un camp concret, aquest obre un component 

“Modal” que mostra pel camp clicat el seu detall i les plantes que actualment hi ha plantades, 

igual com ja hem explicat amb la pestanya de les plantes. 

 

Per últim, el tema de la base de dades interna de l’aplicació, aquesta està feta amb un 

component natiu de Ionic, es diu “Storage” [16], que ens permet adaptar-nos així a totes les 

plataformes de dispositius independentment del seu Sistema Operatiu.  

La base de dades consta de quatre taules, una per totes les plantes possibles de les que 

l’aplicació disposa d’informació, una altra amb les plantes concretes que l’usuari té en algun 

camps, una altra amb tots els camps de l’usuari i finalment la quarta taula conté la relació entre 

plantes i camps. El que s’ha de dir per això és que aquest component de “storage” no és una 

base de dades en sí, sinó que està compostat per objectes JSON [18] i parelles estil clau/valor.  

A continuació, a la Figura 35, podem veure detallades les taules de l’esquema de la base de 

dades. Tal i com hem dit hi ha quatre taules, tres relacionades entre elles i una separada de les 

altres. Això és degut a que la taula ‘PlantesTotals’ conté totes les plantes de l’aplicació, i sobre 

aquesta és on farem els evolutius per afegir noves espècies.  

Figura 34: Codi HTML de la pestanya de camps 
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Aleshores, cada cop que un usuari vol tenir una planta nova per conrear-la, en el moment 

d’introduir-la a la seva llista el que es fa és copiar-la de la taula ‘PlantesTotals’ a la taula 

personalitzada de cada usuari ‘Plantes’. Per altra banda, amb la taula ‘Camps’ les noves entrades 

són sempre de zero ja que la informació és totalment diferent per cada usuari. Així doncs, un 

cop tenim les taules de ‘Plantes’ i ‘Camps’ amb suficients dades entra en joc la taula ‘Relacions’, 

que crea una entrada cada cop que l’usuari vol afegir una planta dins d’un camp, així doncs, per 

obtenir les plantes d’un camp sols hem de filtrar la taula camps pel nom del camp del qual volem 

obtenir la informació. 

 

 

 

 

 

 

D’aquest apartat, és destacable algun problema que vam tenir a l’hora d’actualitzar la 

informació per l’usuari, ja que al principi, quan entràvem noves plantes o camps, a nivell intern 

es feien les introduccions dins les taules, però a la vista de l’usuari, la plataforma no actualitzava 

la informació, cosa que ens estranyava molt. Vam estar buscant i finalment vam veure que la 

solució estava en una funció predeterminada de Iònic, que permet refrescar alguns valors cada 

cop que canviem de pestanya, tal i com veiem en el codi de la Figura 36, aquesta funció es diu 

‘ionViewDidEnter’ i el que fa és carregar la informació que conté abans d’arrencar la visualització 

de la pàgina. D’aquesta manera vam poder solucionar l’inconvenient de l’actualització constant 

sobre les dades. 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Esquema de la base de dades 

Figura 36: Codi typescript de la funció 'ionViewDidEnter' 
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En aquesta mateixa Figura 36, també és molt interessant la funció que ens permet 

emmagatzemar una variable i poder-la recuperar al següent inici de l’aplicació. Això es fa 

mitjançant una de les propietats de l’eina ‘Storage’, la funció ‘storage.get(variable)’ ens permet 

recuperar les dades d’una variable del sistema i utilitzar-les, i un cop modificada la variable al 

nostre gust, es pot guardar de nou al sistema per fer-la servir en un altre moment utilitzant la 

funció ‘storage.set(variable)’. Aquesta ha sigut una eina molt útil i que ens ha facilitat moltes 

coses, ja que d’aquesta manera no hem de treballar amb les dades actives constantment i ens 

ha facilitat molt poder guardar les dades internament i poder-les recuperar de manera tan fàcil 

per poder seguir treballant-hi. 

 

Futures implementacions 

En aquest punt explicarem una mica per sobre les eines que s’utilitzaran per desenvolupar 

l’aplicació tal i com s’ha explicat en l’apartat de disseny, és a dir, detallarem per sobre la 

implementació de les altres fases ja que la primera fase és el que ja hem explicat i implementat 

en el prototip. 

En la segona fase hem d’afegir tota la part de personalitzar les accions a dur a terme segons la 

zona geogràfica exacta del camp. Hem buscat informació per saber com fer això [27], i hem 

trobat algunes referències que ens indiquen que haurem de fer servir una API [28] de Ionic que 

retorna una variable amb la informació actual del clima en la posició que li demanem. Un cop 

tinguem el recopilatori de les dades del temps a la ubicació concreta, el que farà l’aplicació serà 

comparar les dades de les feines emmagatzemades i les dades del temps segons unes variables 

establertes. Amb això el que farem serà, en el cas de regar per exemple, els dies que l’app 

calculava abans que s’havia de regar, buscarà el widget del temps i mirarà si dos dies abans o 

després indica pluja, si és així aplaçarà la feina de regar una setmana, sinó es mantindrà.  

A més també afegirem el dibuix del temps a cada dia, aquest fàcilment es pot afegir en forma 

de icona predeterminada de Ionic que la mateixa API del temps ens retorna. 

I també afegirem l’entrada de suggeriments, que ho podrem fer fàcilment afegint un botó a la 

pàgina inicial, que al clicar-lo cridarà un pop up en forma de input i que contingui un camp 

d’entrada de text. Aleshores, un cop l’usuari hagi escrit el que vulgui i cliqui el botó de ‘OK’, ens 

enviarà un missatge automàticament als responsables amb els comentaris. 
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Les implementacions que haurem de fer a la tercera fase serà, per una banda afegir la casella de 

‘check’ i les notificacions directes al dispositiu de cada usuari. El tema de la casella de check 

l’aconseguirem afegint un altre camp a la base de dades en que indiqui si les feines estan fetes 

o no, i respecte la interfície, és tan fàcil com implementar un component de iònic anomenat 

‘checkbox’ que el que fa és el que ja hem comentat. Per aconseguir implementar la part de les 

notificacions utilitzarem un component natiu de Ionic anomenat ‘Local Notifications’, que ens 

permet generar notificacions locals amb la informació que nosaltres li diguem. 

L’altra implementació de la tercera fase és la de adaptar les accions no només al clima sinó que 

també a les fases lunars. Aquesta part és una mica més complicada ja que entren més factors 

en el joc de la organització del calendari. Per sort, l’API que hem comentat abans per la 

implementació del temps també conté la informació de les fases lunars, així que podem treure 

tota la informació d’allà, aleshores s’haurà de crear una altra variable que per cada planta ens 

digui les fases lunars bones per plantar, regar, etc. Només cal indicar si ens convé fer-ho en lluna 

plena, buida, minvant o creixent, ja que el que farem a continuació serà comparar la data que 

teníem posada per defecte de plantar aquell cultiu i comparar-ho amb la lluna, si ja està en la 

fase lunar pertinent no es tocarà, però si no ho està es mirarà la fase lunar que quedi més a prop 

de la data establerta i es modificarà aquesta per tal que coincideixi amb la lluna que toca. La 

part de que surti la icona pertinent cada dia també es pot fer per defecte amb la informació que 

obtenim automàticament de la API. 

 

Finalment, queden dues implementacions per fer en la quarta fase, una és la de poder escollir 

el tipus d’agricultura a implementar. Per canviar d’una opció a l’altra haurem de implementar 

un botó de dues opcions ‘Convencional’ / ‘Ecològica’ i aquesta propietat es guardarà en la fila 

de la base de dades de cada camp. A més, tindrem una altra taula que per cada acció ens dirà el 

que hem de fer en una agricultura ecològica i el que fer en una agricultura convencional, 

d’aquesta manera mirant la opció que té marcada l’usuari sortiran els comentaris d’una columna 

o una altra segons l’acció a realitzar. 

La part de l’extensió es farà d’una manera semblant, tindrem una taula amb les accions a 

realitzar en la primera columna, i en les altres columnes, les diferències entre els tres tipus 

d’extensió. Moltes vegades aquesta opció no afecta directament al cultiu sinó que afecta més a 

la manera com es fa la feina. És a dir, el comentari per regar en un hort urbà seria ‘Ja pots regar 

els pebrots, fer-ho amb una regadora t’anirà bé’ en canvi, per una gran extensió, el comentari 

seria ‘Has de regar els pebrots, pensa en engegar el sistema de regadiu per goteig tota la nit’. 
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Amb això quedaria implementada tota l’aplicació, des de la senzilla part d’entrar noves plantes 

i nous camps, fins a la fusió i adaptació de la informació que tenim amb tot el clima exterior.  
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6. PRESSUPOST  

A continuació farem una breu descripció del pressupost que necessitem per muntar tota el 

nostre projecte. Separarem aquest pressupost per fases ja que s’entén que cada fase té un nivell 

diferent de dificultat i així veurem també com queda repartit. 

En la primera fase ja podem assegurar quin ha sigut el temps emprat i per tant el cost, per les 

altres fases podem fer una aproximació basant-nos en el que hem tardat per aconseguir aquest 

primer prototip. 

Fins ara, tal i com s’ha comentat a la introducció i desglossat per tasques a la Figura 1, hem 

treballat des del dia 01/02 fins al 05/07, és a dir, uns 180 dies (5 mesos), si comptem a una 

mitjana de 4h al dia, això ens dona unes 720 hores. I si comptem que fins ara hem cobrat un sou 

mig de 30€ per hora, el pressupost que de moment hem hagut d’invertit en el projecte és de 

21.600€. 

Amb això comptem que ja hi ha tot el disseny i la recerca fetes, així doncs el que falta ara per 

implementar les fases que queden sols és la part de programar. Si per programar la primera fase 

hem tardat uns 4 mesos, aleshores podríem comptar que, com que la segona fase és una mica 

més complexa a nivell intern, tardaríem uns 6 mesos, per la tercera fase tardaríem uns 4 mesos 

més ja que la part de les llunes també es força complex, i finalment la fase final podem comptar 

que serà d’uns 3 mesos. Així doncs, treballant al mateix ritme això serien 13 mesos, comptant 

uns 30 dies per mes són 390 dies, i si seguíssim fent 4h al dia a 30€ l’hora, això dona un total de 

46.800€ en total. El que també es podria fer és treballar les 8 hores diàries i així podríem reduir 

la data límit del projecte a la meitat aconseguint un resultat pel mateix preu. 

A més a més de les hores treballades també hauríem de comptar la despesa en un ordinador 

per poder realitzar la feina, amb sistema operatiu Windows o Linux en el cas de que compilem 

per Andoid o Windos, però necessitaríem un ordinador amb sistema operatiu iOS per poder 

compilar l’app en sistema iOS. Així doncs li podríem afegir 1.000€ d’un Mac, 500€ d’un ordinador 

Windows i 400€ per comprar els dispositius per fer proves, és a dir, un iPhone i un smartphone. 

També hauríem de tenir en compte que per poder realitzar aquest tipus de programació es 

necessita una llicència de desenvolupador que sol incloure la pujada de l’app a la botiga, 

depenent del sistema operatiu on vulguem pujar l’app haurem de tenir una llicència o una altra. 

Per iOS, la llicència val uns $99 anuals, que serien aproximadament 84,66€. La mateixa llicència 

per Microsoft val també $99 a l’any, és a dir, 84,66€. I finalment, per Android, aquesta té un cost 
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de $25, que serien 21,38€, però la diferència és que en aquest cas sols es paguen una vegada i 

prou. 

A continuació podem veure un resum a la Taula 1 de tot el que hem comentat en aquest apartat, 

a la primera columna indica la fase o concepte en qüestió, a la segona columna indica els dies 

de duració per les fases, a la tercera les hores i a la quarta l’import per cada fila. A més a la última 

fila hem separat els imports segons primera fase, que és el que valdria actualment l’aplicació, 

després agrupem les altres fases ja que és el que costaria acabar-la, i també és interessant 

separar els béns materials i les llicències per tenir consciència general del que acaba costant tot. 

 

 Total dies Total hores Import  

Fase 1 180 720 21.600€ 21.600€ 

Fase 2 180 720 21.600€ 

46.800€ Fase 3 120 480 14.400€ 

Fase 4 90 360 10.800€ 

Mac  1.000€ 

1.900€ PC Windows  500€ 

Dispositius proves  400€ 

Llicència iOS  84,66€/any 

190,70€ Llicència Windows  84,66€/any 

Llicència Android  21,38€ 

Totals 570 2.280 70.490,70€  

Taula 1: Pressupost desglossat 

 

Per intentar compensar aquesta despesa ja hem comentat en altres apartats que la idea no és 

cobrar als usuaris per descarregar-se l’app, sinó que un cop la tinguin, si volen tenir accés als 

evolutius, a més plantes, a més opcions i a un us sense límits, el que hauran de fer és pagar per 

cada servei que vulguin desbloquejar. A més també hi haurà la opció de desbloquejar tot un 

paquet que constarà de varies opcions que aparentment els sortirà més a compte als usuaris per 

així incitar-los a comprar aquests evolutius. 
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7. CONCLUSIONS  

En aquest apartat el que es vol és fer una valoració del resultat que hem obtingut i la idea de 

plans futurs que tenim pel nostre projecte. Així doncs, començarem amb un resum concloent 

les tasques que hem dut a terme al llarg del projecte i fent alguns comentaris valoratius de cada 

apartat. 

Al llarg d’aquesta memòria hem pogut veure moltes coses, començant per una introducció al 

treball i al contingut específic que trobaríem dins, detallant el significat d’alguns tecnicismes i 

posant-nos a la pell del pagès. Tot seguit s’ha fet un estudi de mercat on hem valorat el lloc de 

la nostra aplicació i el seu entorn comercial, hem valorat que no té gaires rivals i els que té no 

acaben de ser competents, per tant és un bon moment per entrar al mercat. 

Seguidament, a l’apartat de disseny’, hem dividit aquesta app i els seus evolutius en quatre fases, 

la primera és la que compren la creació de les pantalles principals i les accions més fonamentals 

per què funcioni, és a dir, es crea la pantalla principal del calendari i la possibilitat d’afegir plantes 

i camps amb les vistes pertinents. Seguidament la segona fase afegeix a l’aplicació, les tasques 

adaptades al clima exterior i obre una porta de suggeriments a l’usuari, la tercera fase també 

coordina les tasques amb les fases lunars i s’afegeixen les notificacions. Finalment la quarta fase 

obre a l’usuari algunes personalitzacions més respecte el tipus d’agricultura que es vol utilitzar. 

Després del disseny hi ha el prototip que s’ha creat, aquest comprèn totes les funcions de la 

primera fase implementades amb una tecnologia híbrida que s’adapta a tots els tipus de 

sistemes operatius de manera que podem usar la app en qualsevol dispositiu Android, iOS i 

Windows. Aquesta aplicació s’ha pogramat amb Apache Cordova i Ionic com a framework, i 

HTML, Angular JS i CSS com a llenguatges de programació. 

Finalment hi ha un resum del cost que té el projecte, comptant les hores dedicades a cada tasca, 

els diners invertits en Hardware i també les despeses en Llicències, també hi ha un petit resum 

de les maneres en que es pot ajudar a finançar el projecte. 

 

Un cop donat per acabat el projecte, cal dir que en un principi semblava que no ens costaria 

tant, i la idea era poder arribar a implementar un prototip una mica més complert, però a l’hora 

d’entrar en la temàtica de programar vam trobar-nos que, el que ens pensàvem que ho faríem 

en quatre dies tardàvem dues setmanes, així que vam haver de reduir una mica l’objectiu inicial 

per poder adaptar el resultat final que volíem a la realitat que vam trobar-nos. 
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Per altra banda, també ens hem trobat que la idea principal tampoc era tan complexa com 

l’aplicació que hem acabat desenvolupant, si que teníem una vista força global de tot el que 

volíem, i hem pogut aconseguir planejar-ho tot. Fins i tot, hi ha alguna adaptació extra que en 

un principi no teníem en ment i sobre el terreny hem anat pensant que era molt interessant que 

hi aparegués, n’és un exemple la part que deixa escollir el tipus d’agricultura o bé el tipus de 

camp. Per altra banda hi ha hagut alguns petits punts que en un principi se’ns havien passat per 

alt i un cop hem estat programant ens hem adonat que eren necessaris, com ara poder desplegar 

el detall d’un dia concret, ja que en la idea principal sols hi havia una vista del calendari sense 

pensar en que per poder veure les tasques hauríem de poder desplegar el dia. 

 

A part d’això, podem dir que hem aconseguit crear un gran projecte amb moltes expectatives, 

ja que tenim una interfície fàcil d’utilitzar pels usuaris, amb unes interaccions i uns resultats molt 

positius, que s’adapten perfectament a la idea principal que teníem. Així doncs podem concloure 

que gràcies al bon plantejament inicial hem pogut seguir en la mateixa línia durant tot el 

projecte, sense gaires sorpreses i sense inconvenients inesperats que ens hagin obligat a 

abandonar-lo. Podem dir que, en general i vist des d’un punt global, el resultat obtingut és el 

que esperàvem. 
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8. LÍNIES FUTURES 

 

L’objectiu d’aquest apartat és explicar coses que pensem que han quedat pendents 

d’implementar, que pensem que poden ser força útils però depèn totalment del tipus usuaris 

que finalment facin servir aquesta aplicació. 

Aquestes noves funcionalitats es podrien implementar també en forma d’evolutius de l’aplicació 

ja que són petites coses que també es podrien anar aplicant mica en mica. No s’han inclòs en les 

fases de l’aplicació ja que són propietats que costarien més d’implementar i encara no tenim 

clar si valdria la pena fer una altra gran inversió per l’app, dependria tot de la popularitat que 

finalment tingués el projecte. 

 

La principal idea futura seria aconseguir ampliar els idiomes i les adaptacions a altres climes, ja 

que de moment és una aplicació que sols assegura la correcta funcionalitat dins el territori de 

Catalunya. Així doncs, seria ideal poder-la fer servir arreu del món, amb múltiples llenguatges i 

que es pogués adaptar a les particularitats de cada cultura, amb consells concrets que 

s’adaptessin al tipus de cultiu a les preferències de la terra i a les diferències dels climes. 

Una idea que també estaria molt bé poder implementar de cara un futur és la de que hi hagués 

un apartat que fos de l’estil d’un fòrum, aquest es diria ‘Els consells del pagès’, en que cada 

usuari podria demanar dubtes, consells, etc. I que un pagès els contestés aquests dubtes amb 

consells propis, és a dir, que un pagès experimentat pogués contestar dubtes i inquietuds 

personals de cada usuari que l’aplicació potser no contempla. A més, la resta d’usuaris també 

tindrien la opció de poder contestar aquestes preguntes i dubtes i poder comparar així algunes 

opinions. La complicació d’aquest apartat seria que s’ha de crear ja un ‘login’ per cada usuari 

amb claus úniques, contrasenyes, etc. 

Un altre complement que trobem molt útil dins d’aquesta app és un apartat de receptes, 

conserves de menjar etc. Ja que una de les pegues de conrear el propi aliment és que sols obtens 

el conreu de la temporada en que estem. Com a societat ens hem malacostumat a que podem 

menjar el que volem en la temporada que ens sembla, però a la realitat no és així, i quan es té 

un conreu, els fruits surten tots al mateix temps, i s’han de consumir durant la setmana en que 

s’obtenen. Així doncs pensem que és realment útil un apartat de receptes adaptades al conreu 
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de l’usuari, amb diferents trucs de conservació d’aliments, receptes adequades a l’estació de 

l’any i també consells nutritius sobre cada fruita o verdura. 

A nivell comercial, dins d’aquestes línies futures també estaria molt bé poder implementar algun 

tipus d’anunci dins l’aplicació que suggereixi i recomani les plantacions segons l’època de l’any 

on ens trobem i segons els gustos de l’usuari. Que es mirés les que ja té plantades i en recomanés 

algunes de semblants, de manera que l’usuari al mateix haver de plantar s’engresqués a cultivar-

ne més i fes un ingrés més elevat. 

Finalment, una altra idea molt interessant seria poder fer una espècie de portal d’intercanvi o 

venta de productes naturals i de proximitat, és a dir, quan algun usuari tingués abundància 

d’algun dels seus cultius que pogués penjar-ho en aquest apartat de la web escollint si prefereix 

la opció de vendre els seus productes o bé fer-ne un intercanvi per altres que no tingui. 

D’aquesta manera fomentaríem el consum d’aliments quilòmetre zero i sense intermediaris. 

Aquestes serien les línies que voldríem seguir de cara un futur per poder aconseguir un projecte 

realment complet, adaptat a tothom i amb totes les utilitats per poder créixer arreu del món. 
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