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Resum	
	

La	 reducció	 econòmica	 en	 la	 inversió	 de	

pressupostos	en	salut	i	recerca	mèdica	causa	

que	 molts	 grups	 de	 recerca	 necessitin,	 de	

forma	 extraordinària,	 eines	 actuals	 de	

promoció	per	poder-se	donar	a	conèixer	de	

cara	 al	 públic	 i	 als	 inversors.	 El	 propòsit	

d’aquest	 treball	 és	 el	 d’analitzar,	 des	 de	

diferents	 punts	 de	 vista,	 quines	 són	 les	

tendències	i	bones	pràctiques	dels	diferents	

àmbits	 que	 s’inclouen	 dins	 el	 procés	 de	

desenvolupament	 d’un	 web	 pel	 grup	 de	

recerca	 contra	 el	 càncer	 de	 mama	

TargetsLab.	 Es	 conceptualitza	 i	 s’exposa	

l’evolució	 de	 diversos	 termes	 i	 eines	

considerades	necessàries	per	dur	a	terme	un	

web	en	l’actualitat,	tan	a	nivell	funcional	com	

estètic	 per,	 finalment	 i,	 a	 través	 d’una	

metodologia	professional	 i	 recursos	 propis,	

realitzar-lo	i	analitzar-ne	els	resultats.	

	

Paraules	 clau:	 grup	 de	 recerca,	web	mèdic,	

càncer	de	mama,	desenvolupament,	disseny	

Abstract	
	

The	economic	reduction	in	the	investment	of	

budgets	 in	health	and	medical	research	has	

caused,	in	an	extraordinary	way,	the	need	in	

many	research	groups	for	actual	promotion	

tools	to	be	able	to	be	made	known	in	front	of	

the	public	and	the	investors.	The	purpose	of	

this	paper	is	to	analyze,	from	different	points	

of	 view,	 which	 are	 the	 trends	 and	 best	

practices	 of	 the	 different	 areas	 included	 in	

the	development	process	of	a	website	for	the	

TargetsLab	 breast	 cancer	 research	 group.	

The	 evolution	 of	 various	 terms	 and	 tools	

considered	necessary	to	carry	out	a	website	

is	 currently	 conceptualized	 and	 explained,	

both	 at	 a	 functional	 and	 aesthetic	 level;	 to	

conclude,	 through	 a	 professional	

methodology	 and	 own	 resources,	 building	

the	web	and	analyzing	its	results.	
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1.	Introducció	

La	meva	intenció	respecte	a	la	temàtica	escollida	per	desenvolupar	el	Treball	de	Final	de	Grau	era	

el	de	crear	un	petit	àlbum	pel	projecte	musical	del	que	formo	part,	pensar	i	dur	a	terme	tot	el	

procés	de	promoció,	editar-lo	i	distribuir-lo	virtualment	i	física.	Tot	i	aquest	fet,	la	tutora	Sílvia	

Espinosa	ens	va	proposar	a	part	dels	alumnes	que	tutoritzava	de	formar	part	d’un	projecte	comú:	

ajudar	a	donar	a	conèixer	un	grup	de	recerca	oncològica	sobre	el	càncer	de	mama	gironí	i,	en	el	

meu	cas,	crear-los	la	identitat	corporativa.	

Em	va	sobtar	molt	i,	en	un	primer	moment,	la	idea	no	em	va	convèncer	massa.	Però	a	mesura	que	

hi	anava	donant	voltes,	em	semblava	cada	vegada	més	interessant,	per	dos	principals	motius:	

Un	d’ells,	i	el	més	personal,	la	defunció	de	la	mare	de	ma	germana	degut	al	càncer	de	mama.	El	

càncer	és	una	malaltia	de	la	que	sóc	conscient	des	de	ben	petit,	i	que	ha	afectat	de	la	pitjor	manera	

als	més	estimats.	

Per	altra	banda,	i	també	relacionat	amb	l’anterior;	la	incomoditat	ètica	a	la	renúncia	de	formar	

part	 d’un	 projecte	 que	 centra	 tots	 els	 seus	 esforços	 en	 recercar	 i	 desenvolupar	 fàrmacs	 per	

contribuir	 a	 la	 millora	 de	 la	 societat	 i	 la	 salut	 global,	 i	 curar	 una	 de	 les	 pitjors	 malalties	

contemporànies.	

Un	 cop	 acceptada	 la	 proposta	 de	 formar	 part	 del	 projecte,	 el	 nombre	 de	 raons	 van	 anar	

augmentant.	 La	 líder	 del	 grup	 de	 recerca	 ens	 va	 explicar,	 d’una	 forma	 més	 personal,	 el	 que	

escoltem	 i	 veiem	 als	 mitjans	 amb	 més	 freqüència	 de	 la	 que	 voldríem:	 la	 gran	 quantitat	 de	

reduccions	econòmiques	en	la	inversió	de	pressupostos	en	salut	i	recerca	mèdica,	que	bonament	

plasma	en	paraules	Esther	Gerbolés	a	LaVeu.cat	(2017):	“És	una	llàstima	perquè	el	país	que	no	

inverteix	en	recerca	no	avança.	L’arribada	de	la	crisi	va	fer	molt	de	mal	al	sector,	perquè	molts	

projectes	es	van	quedar	sense	finançament.	Malauradament,	encara	no	ens	hem	recuperat	de	les	

retallades.”	

Un	dels	altres	motius	va	ser	el	canvi	de	rol	que	tenia	dins	el	projecte,	doncs	el	grup	ja	tenia	logotip	

i	identitat	corporativa.	Això	va	fer	que	se’m	demanés	el	desenvolupament	d’un	web.	Curiosament,	

feia	pocs	mesos	havia	emprès,	junt	amb	un	amic	programador,	un	servei	de	desenvolupament	i	

disseny	web.	El	meu	rol	dins	el	projecte	m’anava	com	anell	al	dit.	

Així	doncs,	la	motivació	per	la	realització	d’aquest	treball	és	la	de	poder	servir	d’ajuda	a	un	grup	

de	recerca	que,	amb	les	seves	investigacions,	ajuda	al	món	sencer.	
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2.	Plantejament	del	problema	que	s’investiga	

En	 aquest	 tipus	 de	 casos,	 hom	 es	 plantejaria	 una	 qüestió	 i	 després	 es	 proposarien	 una	 sèrie	

d’objectius,	 generals	 i	 específics,	 per	 tal	 de	 poder	 arribar	 a	 conclusions	 que	 ajudin	 -o	 no-	 a	

respondre	la	pregunta	d’arrancada.	

	
Tot	i	això,	el	motiu	d’aquest	treball	és	el	de	dissenyar	i	programar	un	web	corporatiu	a	través	del	

qual	 el	 grup	de	 recerca	TargetsLab	pugui	 donar-se	 a	 conèixer,	 difondre	 la	 seva	 tasca	 i	 captar	

l’interès	d’inversors.	

	

Per	 tant,	 l’ordre	 del	 procediment	 descrit	 anteriorment	 es	 veu	 invertit;	 doncs	 primer	 neix	

l’objectiu,	 i	 després	 en	 sorgeixen	 les	 qüestions	 per	 oferir	 respostes	 durant	 el	 plantejament	 i	

desenvolupament	d’aquest.	

	

Així,	doncs,	es	formula	l’objectiu	general	del	treball:	
• Creació	d’un	web	per	al	grup	de	recerca	TargetsLab,	desenvolupat	adequadament	d’acord	

amb	el	llenguatge	i	context	mèdic.	

	

A	partir	de	l’objectiu	general,	es	formula	la	pregunta	principal	del	treball:	
• Quins	requeriments	tècnics,	estructurals	i	de	contingut	necessita	un	web	mèdic?	

	

Preguntes	específiques:	
• Què	fa	que	un	web	estigui	ben	fet?	

• Quines	són	les	tendències	web	actuals?	

o I	en	el	camp	de	la	salut?	

o I	en	el	camp	mèdic?	

o I	en	el	camp	del	càncer	de	mama?	

• Quines	característiques	defineixen	un	web	mèdic?	

	

Preguntes	d’investigació:	
• Quina	és	l’evolució	del	web?	

• Què	és	el	SEO?	

• Què	és	l’UX?	

• Què	és	el	flat	design?	

• Què	és	un	CMS?	
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3.	Marc	teòric	

3.1	Grup	de	Recerca	en	Noves	Dianes	Terapèutiques	(TargetsLab)	

Com	afirmen	les	doctores	Teresa	Puig	i	Gemma	Viñas	(2016),	el	càncer	de	mama	és	el	càncer	més	

freqüentment	diagnosticat	en	la	dona	en	el	nostre	entorn.	Existeixen	diversos	subtipus	de	càncer	

de	mama	que	tenen	tractaments	i	pronòstics	diferents.	

Un	d’ells	és	l’anomenat	càncer	de	mama	triple	negatiu,	que	té	un	20%	d’incidència	respecte	el	

total	 d’aquestes	malalties	diagnosticades	 i	 afecta,	majoritàriament,	dones	 joves.	Se’l	 considera	

molt	agressiu,	ja	que	no	existeixen	fàrmacs	específics	per	tractar-lo.	Actualment,	l’única	manera	

de	fer-ho	és	a	través	de	la	quimioteràpia.	El	problema,	però,	és	que	un	tant	per	cent	molt	elevat	

de	les	pacients	que	s’hi	sotmeten	desenvolupen	una	resistència		aquest	tractament.	(Joan	Triallas,	

2015)	

De	la	necessitat	de	trobar	noves	teràpies	per	tractar	el	triple	negatiu,	va	sorgir	el	Grup	de	Recerca	

en	Noves	Dianes	Terapèutiques	(TargetsLab),	un	projecte	amb	un	grup	multidisciplinari,	format	

per	 bioquímics,	 farmacèutics,	 oncòlegs,	 patòlegs,	 enginyers	 i	 estudiants	 de	 doctorat	 de	 les	

diferents	branques.	

La	investigació	és	liderada	per	Teresa	Puig,	professora	de	la	Facultat	de	Medicina,	i	l’acompanyen	

Marta	Planas	i	Lídia	Feliu,	del	Laboratori	d’Innovació	en	Processos	i	Productes	de	Síntesi	Orgànica	

(Lippso)	 de	 la	 Facultat	 de	 Ciències;	 Quim	 Ciurana	 i	 Maria	 Luisa	 García-Romeu,	 del	 Grup	 de	

Recerca	en	Enginyeria	de	Producte,	Procés	i	Producció	(GREP)	de	l’Escola	Politècnica	Superior	

(EPS),	 i	oncòlegs	 i	patòlegs	de	 l’Hospital	Universitari	Doctor	 Josep	Trueta	 i	de	 l’Institut	Català	

d’Oncologia	(ICO).	(Joan	Triallas,	2015).	

Des	de	la	Facultat	de	Medicina	de	la	Universitat	de	Girona,	es	va	redactar	un	projecte,	dirigit	per	

les	doctores	Teresa	Puig	 i	Gemma	Viñas,	que	es	va	enviar	a	diferents	òrgans,	públics	 i	privats,	

susceptibles	de	finançar	la	investigació	del	grup	de	recerca.	Finalment,	van	rebre	una	ajuda	de	la	

Fundación	Ramón	Areces	de	Madrid.	Amb	aquesta	subvenció	 ja	es	van	poder	elaborar	estudis	

preclínics,	que	es	duen	a	terme	amb	models	cel·lulars	que	deriven	de	pacients	de	càncer	de	mama	

triple	negatiu	i,	també,	amb	animals.	
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El	 primers	 resultats	 que	 es	 van	 obtenir	 van	 resultar	 ser	 esperançadors,	 doncs	 van	 detectar	

diversos	 indicadors	 positius.	 El	 grup	 de	 recerca	 de	 la	 Universitat	 va	 començar	 a	 treballar-hi.	

(Megan	Descayre,	2016).	

	

El	tipus	de	tractaments	sobre	els	que	es	vol	augmentar	 la	investigació	són	els	que	s’anomenen	

biològics,	els	quals	es	caracteritzen	per	tenir	un	grau	de	toxicitat	menor	que	la	quimioteràpia.	

Això	 s’aconsegueix	 perquè	 són	 teràpies	 dirigides	 només	 a	 les	 cèl·lules	 afectades	 i	 que,	 en	

conseqüència,	intenten	no	interferir	en	la	resta	de	l’organisme.	És	a	dir,	les	teràpies	amb	tècniques	

selectives	 són	 capaces	 de	matar	 la	 cèl·lula	 tumoral	 sense	haver	de	malmetre	 les	cèl·lules	dels	

teixits	adjacents.	Les	investigacions	que	s’estan	fent	ara	mateix	en	aquest	camp	tendeixen,	cada	

vegada	més,	cap	a	aquest	tipus	de	tractaments.	(Megan	Descayre,	2016)	

	

Un	cop	 introduït	TargetsLab,	el	grup	de	recerca	entorn	el	qual	gira	aquest	Treball	de	Final	de	

Grau,	ens	disposem	a	conceptualitzar	 la	 resta	d’elements	 referents	amb	el	desenvolupament	 i	

aplicació	pràctica	del	treball.	El	primer	de	tots	és	el	web.	

	

3.2	El	Web	

“El	 World	 Wide	 Web,	 comunament	 coneguda	 com	 WWW,	 W3	 o	 el	 Web;	 és	 un	 sistema	

interconnectat	 de	 pàgines	 web	 públiques	 i	 accessibles	 a	 través	 d’Internet	 (Mozilla,	 2016)	

dissenyat	el	1989	per	Tim	Berners-Lee,	un	científic	britànic	del	CERN.	El	web	va	ser	originalment	

concebut	i	desenvolupat	per	cobrir	la	demanda	de	trànsit	automàtic	d’informació	entre	científics	

a	les	universitats	i	instituts	d’arreu	del	món	(CERN,	2013).	

Malgrat	no	ser	sinònim	d’Internet	–aquest	és	la	xarxa	de	xarxes	informàtiques	a	través	del	qual	

s’hi	accedeix-,	n’és	la	part	més	prominent,	la	qual	ha	progressat	un	munt	en	les	últimes	gairebé	

tres	dècades.	(S.	Aghaei,	M.	A.	Nematbakhsh	i	H.	K.	Farsani,	2012).	Aquesta	progressió	és	dividida	

en	quatre	fases,	anomenades	a	través	de	números:	1.0,	2.0,	3.0	i	4.0.	

Per	parlar	de	forma	més	extensa	sobre	l’evolució	del	web	i	les	característiques	de	cada	fase,	ens	

basem	en	el	treball	dels	autors	esmentats	anterioment,	Evolution	of	the	World	Wide	Web:	from	

Web	1.0	to	Web	4.0,	publicat	el	2012	a	 l’International	 Journal	of	Web	&	Semantic	Technology	

(IJWesT):	
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• El	web	1.0	o	cognitiu	és	la	primera	generació.	Un	

punt	 d’informació	 per	 tal	 que	 les	 empreses	 i	

negocis	poguessin	difondre	informació	sobre	les	

seves	 activitats,	 i	 en	 el	 que	 els	 usuaris	 només	

poden	mirar	i	llegir.	

La	web	primitiva	limitava	les	interaccions	entre	

els	 usuaris	 i	 la	 distribució	 de	 continguts,	

permetent	només	la	lectura	de	continguts.	
	

	

• El	web	2.0	o	comunicatiu	va	ser	definit	

per	Dale	Dougherty	 (2004),	citat	per	S.	

Aghaei,	 M.	 A.	 Nematbakhsh	 i	 H.	 K.	

Farsani	(2012),	com	la	web	“de	lectura	i	

escriptura”,	 doncs	 l’usuari	 pot	 fer	

aportacions.	Les	tecnologies	del	web2.0	

permetien	 reunir	 i	 gestionar	 públics	

globals	amb	interessos	comuns	a	través	

de	les	interaccions	socials.	

• El	 web	 3.0	 o	 semàntic,	 nom	 que	 va	

suggerir	 John	Markoff	 (2006),	 citat	per	

S.	 Aghaei,	 M.	 A.	 Nematbakhsh	 i	 H.	 K.	

Farsani	 (2012),	 té	 com	 a	 objectiu	

disminuir	 les	 tasques	 i	 decisions	

humanes,	 suggerint	 i	 aportant	

informació	 a	 partir	 de	 cerques.	 També	

segmenta	els	usuaris	creant	comunitats.		

• El	web	4.0	implicarà,	segons	especulen	els	investigadors	S.	Aghaei,	M.	A.	Nematbakhsh	i	H.	

K.	 Farsani	 (2012);	 lectura,	 escriptura,	 execució	 i	 concurrència	 amb	 interaccions	

intel·ligents,	però	encara	no	presenta	una	definició	exacta.	També	es	coneix	com	un	web	

simbiòtic	en	el	que	el	cervell	humà	i	les	màquines	podran	interactuar	de	forma	simbiòtica.	

És,	actualment,	el	web	adaptat	a	les	possibilitats	i	tecnologies	que	proporcionen	mòbils	i	

smartphones.	

A	continuació,	explicarem	algunes	de	les	propietats	bàsiques	del	web,	estretament	relacionades	

amb	l’usuari,	com	són	la	UX,	el	SEO	i	el	disseny	web:	

Il·lustració 1. Web 1.0 d’Apple al 1996. Extret de: 
https://www.telegraph.co.uk/technology/6125914/How-20-popular-

websites-looked-when-they-launched.html  	

Il·lustració 2. Web d'O'Reilly Media al 2007, web 2.0. Extret de: 
https://computer.howstuffworks.com/web-20.htm	

Il·lustració 3. Web de Grandvalira (2013), web 3.0 Extret de: 
http://www.axonweb.es/ca/disseny-pagines-web/projecte/aplicacio-web-3-0-

smartyplanet.html	



 6	

3.3	La	User	Experience	

La	User	Experience	(UX),	com	expliquen	Aaron	Schimdt	i	Amanda	Etches	(2012)	fa	referència	a	

com	 els	 usuaris	 es	 senten	 quan	 interaccionen	 amb	 un	 web	 o	 interfície.	 Aquesta	 és	 una	

subcategoria	d’una	gran	disciplina	que	engloba	com	els	usuaris	es	senten	durant	la	interacció	amb	

qualsevol	cosa,	ja	sigui	un	sistema,	producte,	servei	o	espai.	Concretament,	però,	en	el	camp	web,	

s’enfoca	als	camps	de	l’estructura	de	la	informació	(com	estan	distribuïts	els	menús	i	textos),	el	

disseny	 de	 la	 interfície	 (la	 plataforma	 visual	 amb	 la	 que	 interactuarà	 l’usuari),	 el	 disseny	

d’interacció	(la	relació	directa	entre	usuaris	i	plataforma)	i	la	usabilitat	(facilitat	d’ús	del	web).	

Els	investigadors	consideren,	a	més	a	més,	que	la	UX	va	molt	més	enllà	del	descrit	en	l’anterior	

paràgraf.	Deixant	de	banda	els	aspectes	tècnics	 i,	en	un	llenguatge	més	personal	 i	sentimental,	

sabem	que	 estem	 parlant	 d’una	 bona	UX	 quan	 et	 resulta	 plaent	 navegar	 per	 una	web	 que	 és	

simple,	fàcil,	entén	a	on	vols	arribar	i	t’ajuda	a	fer-ho.	una	bona	UX	també	fa	referència	a	com	un	

web	ben	dissenyat	et	fa	sentir	(important,	plagut,	competent,	etc.).	

Per	 altra	 banda,	 si	 malauradament	 s’ha	 utilitzat	 un	 web	 confús,	 amb	 nombrosos	 i	 freqüents	

obstacles,	 i	 que	 no	 t’ajuda	 a	 complir	 el	 que	 et	 proposaves,	 estàs	 davant	 d’una	 mala	 UX,	 mal	

dissenyada	i	que	et	fa	sentir	frustrat,	incompetent	i	enfadat.	Aquest	és	el	motiu	concret	pel	qual	

l’UX	és	important,	tal	com	conclouen	els	autors	esmentats	anteriorment.	

	

El	Disseny	de	l’UX	és,	doncs,	l’aprofitament	de	recursos	tecnològics	que	incrementen	la	satisfacció	

a	 través	 de	 la	millora	 de	 la	 usabilitat	 i	 d’altres	 conceptes	 relacionats	 amb	 la	 interacció	 entre	

usuaris	humans	i	ordinadors.	El	web	és	un	dels	camps	més	importants	en	els	que	el	disseny	d’UX	

és	més	aplicat.	Anteriorment,	les	companyies	que	tenien	una	web	ja	veien	complerta	la	seva	meta.	

Actualment,	l’objectiu	més	important	del	sector	no	només	és	tenir	i	desenvolupar	un	web,	sinó	

també	tenir	en	compte	què	vol	i	què	necessiten	els	usuaris	(Mariia	Orlova,	2016).	

	
Algunes	 de	 les	 característiques	 descrites	 abans	 com	 a	 bàsiques	 en	 el	 desenvolupament	 d’una	

bona	UX	són	l’estructura	de	la	informació,	el	disseny	d’interacció,	el	disseny	de	la	interfície	i	la	

usabilitat.	Tots	aquests	elements,	però,	es	remeten	a	una	sèrie	de	regles	i	normes	que	s’enllacen	

amb	factors	socials	 i	psicològics	humans.	Algunes	d’aquests	característiques	van	ser	recollides	

per	Ismail	Faisal	en	la	seva	tesi	“Practical	Approach	in	Web	Design	and	Usability	Issues”	(2012).	

Tot	seguit	n’analitzem	els	detalls:	
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La	norma	del	7±2	

El	cervell	humà	és	limitat	a	l’hora	de	processar	informació.	George	A.	Miller	(1956),	escriptor	i	

psicòleg,	afirma	que	la	memòria	humana	només	pot	retenir	entre	cinc	i	nou	ítems	alhora.	Portant-

ho	a	la	pràctica,	les	webs	haurien	de	ser	creades	només	amb	set	menús	per	tal	de	poder	lidiar	amb	

la	limitació	de	processament	humà.	Kalbach	(2002),	citat	per	Ismail	Faisal	(2012).	

	

La	norma	dels	dos	segons	
Com	més	curt	és	el	 temps	de	resposta,	millor	és	 la	UX.	S’estima	que	un	web	o	qualsevol	altra	

aplicació	ha	de	respondre	en,	aproximadament,	dos	segons.	La	càrrega	d’una	pàgina,	la	iniciació	

d’una	 aplicació	 i	 l’actualització	 de	 la	 informació	 o	 de	 la	 pàgina	 s’hauria	 de	 fer	 en	 dos	 segons	

després	que	l’acció	s’hagi	executat.	UsabilityFirst	(2012),	citat	per	l’autor	de	la	tesi	(2012).	

	

La	norma	dels	tres	clics	

Molts	usuaris	s’impacienten	a	l’utilitzar	el	web	si	encara	no	han	obtingut	la	informació	o	el	servei	

després	de	tres	clics.	Aquesta	norma	està	basada	en	interioritzar	la	importància	d’una	navegació	

clara,	una	estructura	lògica	i	una	jerarquia	d’enllaços	comprensibles.	

Hauria	 d’estar	 clar	 on	els	usuaris	 són	 i	 a	 on	 es	dirigeixen.	 Tot	 i	 això,	 si	 el	disseny	del	web	 és	

suficientment	 comprensible	 i	 lògic,	 la	 norma	 dels	 tres	 clics	 no	 té	 per	 què	 aplicar-se.	

TheOneStopWebsiteShop.com	(2012),	citat	per	I.	Faisal	(2012).	

	
Opcions	Múltiples	
L’investigador	en	usabilitat	Steve	Krug	(2000),	citat	per	mateix	autor	(2012),	suggereix	que	a	la	

majoria	d’usuaris	els	agraden	les	opcions	paral·leles	per	la	mateixa	informació.	El	motiu	d’aquest	

fet	és	que	alguns	usuaris	prefereixen	enllaços	textuals,	mentre	altres	prefereixen	enllaços	gràfics.	

Donar	totes	aquestes	possibilitats	a	l’usuari	crearà	una	millor	usabilitat	del	web.	

	

La	llegibilitat	
És	 confirmar	 que	 l’aparença	del	 text	 és	 clara	 i	 comprensiva	 per	 a	 la	major	 part	 possible	 dels	

usuaris.	Aquesta	té	en	compte	la	mida	del	text,	el	color	de	la	font,	el	pes,	l’alçada	i	el	grup,	el	fons	

i	el	contrast	amb	aquest,	entre	d’altres.	(Haley,	2012),	citat	per	Ismail	Faisal	(2012).	

A	l’hora	de	crear	un	web,	no	només	és	important	tenir	en	compte	el	contingut	intern	d’aquest,	

sinó	que	també	fa	falta	tractar	amb	importància	alguns	dels	factors	que	influiran	en	com	aquest	

es	desenvolupi	a	nivell	extern	amb	els	motors	de	recerca	i	d’indexació	de	continguts.	
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3.4	Els	motors	de	recerca	
Segons	Nursel	Yalçin	i	Utku	Köseb	exposen	a	l’article	“What	is	Search	Engine	Optimization:	SEO?”,	

publicat	 el	 2010	 al	 portal	 ScienceDirect	 (portal	 líder	 de	 literatura	 acadèmica	 de	 l’editorial	

neerlandesa	Elsevier),	els	motors	de	recerca	són	un	tipus	de	software	que	recull	dades	sobre	els	

webs.	En	aquest	punt,	les	dades	recollides	inclouen	l’URL	del	web,	algunes	paraules	clau	o	grups	

de	paraules	clau	que	defineixen	el	contingut	del	web,	el	codi	estructural	que	forma	la	pàgina	i	

també	enllaços	proveïts	al	web.	

	

Les	dades	proveïdes	s’indexen	 i	 s’emmagatzemen	en	una	base	de	dades	pel	motor	de	recerca,	

anomenada	“l’índex”	d’aquest.	Quan	els	usuaris	fan	una	cerca	per	tal	d’obtenir	dades	o	informació,	

la	cerca	és	tramesa	a	l’índex	del	motor	de	recerca	i	els	resultats	són	mostrats	als	usuaris.	

	

És	en	 el	 procés	de	mostra	dels	 resultats	que	apareix	 un	 essencial	 factor	de	competició,	doncs	

després	 de	 determinar	 les	 pàgines	 relacionades	 amb	 la	 cerca	 realitzada,	 aquestes	 seran	

mostrades	a	 l’usuari	en	estructura	 llistada.	Arribat	aquest	punt,	els	algoritmes	dels	motors	de	

recerca	tenen	un	rol	important,	ja	que	intenten	mostrar	els	resultats	més	rellevants	pels	usuaris.	

(Iyiler,	2009)	,	citat	per	N.	Yalçin	i	U.	Köseb	(2010).		

	

3.5	El	Search	Engine	Optimization	
Les	dades	o	 informació	sobre	un	tema	desconegut	és	normalment	buscada	a	la	primera	pàgina	

dels	motors	 de	 recerca.	Després	d’analitzar	 les	 cinc	primeres	pàgines	de	 resultats,	 la	 resta	 de	

pàgines	no	són	avaluades	per	l’usuari,	motiu	pel	qual	és	important	que	els	webs	apareguin	a	la	

part	alta	de	les	llistes	de	resultats	(Nursel	Yalçin	i	Utku	Köseb,	2010).	

	

Per	tal	d’aconseguir-ho,	la	Optimització	dels	Motors	de	Recerca,	o	Search	Engine	Optimitzation	(i	

d’ara	endavant,	SEO)	ha	de	ser	ben	utilitzada	pels	desenvolupadors	web,	doncs	és	possible	moure	

una	 pàgina	 web	 fins	 la	 primera	 pàgina	 dels	 resultats	 simplement	 utilitzant	 algunes	 normes	

bàsiques	 d’optimització.	 Com	 continuen	 afirmant	 els	 autors,	 és	 important	 tenir	 una	 pàgina	

efectiva,	ben	estructurada	i	visiblement	atractiva	per	introduir	d’una	millor	forma	la	companyia,	

productes	o	serveis	en	qüestió.	

	

El	SEO	es	pot	portar	a	terme	de	dues	formes	diferents,	continuen	els	autors.	La	primera	és	el	SEO	

intern,	que	inclou	el	disseny	intern	del	web,	etiquetatge,	paraules	clau	necessàries	pel	web,	noms	

de	les	pàgines,	fotografies,	entre	d’altres.	Per	altra	banda,	el	SEO	Extern	inclou,	per	exemple,	l’ús	

de	xarxes	socials	o	d’enllaços	d’altres	webs	optimitzats	relacionats	amb	la	pàgina	en	qüestió.	
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Un	cop	contextualitzats	i	explicats	diversos	conceptes	directament	vinculats	amb	la	relació	que	

l’usuari	 pot	 tenir	 amb	 el	 web,	 ens	 disposem	 a	 explicar	 un	 dels	 factors	 que	 més	 afecten	 la	

impressió,	comoditat	 i	satisfacció	visual	del	web:	el	disseny.	Creiem	important	conèixer	quines	

han	sigut	les	tendències	recents	i	les	que	dominen	el	mercat	actualment.	

	

3.6	Tendències	en	el	disseny	web	
El	contingut	referent	a	les	definicions	i	història	dels	següents	conceptes	és	extreta	i	redactada	en	

base	 al	 contingut	 del	 llibre	 “Creating	 Flat	 Design	 Websites”	 (2014),	 escrit	 pel	 dissenyador	

portuguès	 António	 Pratas	 i	 l’article	 “Flat	 Design:	 An	 Evolving	 Trend”,	 publicat	 al	 portal	

www.designshack.net	per	la	dissenyadora	Carrie	Cousins	(2017).	

		

3.6.1	L’esqueuformisme	
L’Esqueuformisme,	 també	conegut	com	a	realisme,	és	

un	 tècnica	 de	 disseny	 consistent	 en	 la	 representació	

d’un	 objecte	de	 forma	que	 conservi	 la	 seva	 aparença,	

ornaments	 i	 estructures	 reals	 necessàries	 a	 l’objecte	

físic	amb	la	mateixa	funció	(Sam	Judah,	2013).	Va	ser	

molt	utilitzada	durant	el	2012	i	el	2013. 	

	

Com	afirma	 el	 dissenyador	António	Pratas	 (2014),	 la	

companyia	 informàtica	 californiana	 Apple	 va	 crear	

diverses	interfícies	esqueufòrmiques	per	les	seves	aplicacions	mòbils	i	els	seus	escriptoris,	com	

iCal	o	iBooks.	
	

Aquestes	van	ser	 tan	odiades	com	estimades	per	part	de	 la	 comunitat	dissenyadora	 i	 els	 seus	

usuaris,	 tal	 com	 recull	 Pratas	 (2014),	 doncs	 era	 un	estil	que	es	 centrava	molt	 en	el	 detall	 i	 la	

textura,	fent	que	la	interfície	fos	més	pesada	i	complexa,	però	interessant	i	agradable	degut	a	la	

clara	connexió	amb	els	objectes	reals	que	simulaven,	la	l’alt	detall	i	la	interacció	que	presentava.	
	

Aquest	 és	 el	 cas	 de	 l’ iBook,	 que,	 per	
exemple,	representava	visualment	l’acció	de	

passar	pàgina,	com	en	un	llibre	tradicional.	

	

	

Il·lustració 4. Captura de pantalla de l'app iBook d'Apple (2012). Extret 
de: https://mashable.com/2012/11/03/skeumorphism/?europe=true&#Bzwp6rcs4Eq1	

Il·lustració 5. Captura de pantalla del web Alexbuga.com (2013), web esqueufòrmic. 
Extret de : https://www.pinterest.es/pin/131800726565710543/	
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Però	aquest	estil	també	va	provocar	els	seus	inconvenients	per	a	Apple,	com	continua	explicant	

el	 citat	 autor,	 doncs	 afirma	 que	 algunes	 aplicacions	 no	 acabaven	 d’encaixar	 a	 l’escriptori	 i	 el	

conjunt	de	la	interfície.	A	més	de	les	preferències	estilístiques	i	els	looks	incoherents,	el	disseny	

esqueufòrmic	resulta	una	mala	opció,	doncs	l’estil	en	sí	és	una	limitació	a	la	innovació.	Reproduint	

al	detall	els	dissenys	analògics	 i	digitals,	el	dissenyador	no	té	 la	opció	o	 la	llibertat	d’imaginar,	

crear	i	dissenyar	noves	interfícies	i	interaccions	amb	l’usuari.	

	

3.6.2	El	Flat	Design	
El	flat	design,	com	a	tendència	digital	i	concepte,	va	començar	a	fluir	a	la	xarxa	als	voltants	del	

2012	com	a	resposta	alternativa	al	disseny	esqueufòrmic,	quan	aquest	últim	era	un	dels	estils	

més	famosos	i	utilitzats	en	el	disseny	d’interfícies.	Tal	com	descriu	Pratas	(2014),	van	contrastar	

d’una	forma	tan	significant	que	suposar	una	transició	dura	i	dràstica	tan	pels	usuaris	com	pels	

dissenyadors,	que	ràpidament	necessitaven	canviar	el	seu	estil	de	disseny.	

	

	

El	flat	design	(o	disseny	pla)	és,	doncs,	un	estil	de	disseny	digital	convertit	en	tendència	durant	el	

2013.	 Es	 caracteritza	 per	 una	 aparença	minimalista,	 enfocada	 a	 eliminar 	 tots	 els	 elements	 i	
efectes	realistes	no	funcionals,	com	les	ombres,	

els	relleus,	la	profunditat,	la	textura,	els	efectes	

de	 llum	 i	 qualsevol	 altre	 element	 que	 crea	 i	

aporta	dimensions	als	elements.	

Aquest	 tipus	 de	 tractament	 resulta	 en	 una	

creació	 simple	 i	 neta,	 visualment	 plana	 a	 la	

pantalla	 per	 l’ús	 d’espais	 en	 blanc,	 colors	

brillants	i 	simples	línies	com	a	elements.	

Il·lustració 6. Comparació entre captures de pantalla d'aplicacions d'Apple basades en el disseny esqueufòrmic (2012) i flat design 
(2014). Extret de: https://sebasgl1.wordpress.com/2013/08/08/ios-7-por-fin-el-cambio/	

Il·lustració 7. Pàgina web basada en el flat design. Extret de: 
https://blogs.adobe.com/creativecloud/is-flat-design-a-web-design-standard-

thats-here-to-stay-10-designers-chip-in/	
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Un	altre	punt	que	destaca	l’autor	és	que,	com	a	resposta	i	alternativa	als	dissenys	esqueufòrmics,	

els	primers	en	adoptar-lo,	com	Windows	amb	el	seu	sistema	operatiu	Windows	8,	van	rebre	molta	

atenció	 al	 considerar	 arriscat	 caminar	 cap	 a	 estructures	 tan	 simples	 i	 lineals,	 en	 oposició	 al	

complex,	pesat	i	falsament	realístic	camí	tridimensional	que	s’havia	adoptat	fins	al	moment .	

	
3.6.3	L’evolució	de	la	tendència	fins	l’actualitat	
Aviat,	però,	 aquesta	 interpretació	 pura	 i	minimalista	 de	 l’estil	 va	 començar	 a	 esvair-se,	 doncs	

molts	usuaris	hi	veien	una	manca	d’informació	que	els	guiés	(Carrie	Cousins,	2017).	

És	per	aquest	motiu	que	l’estil	va	evolucionar	d’una	 forma	ràpida	cap	al	que	es	considera	una	

segona	fase,	el	Material	Design	i	el	Flat	2.0.	

	

Aquesta	evolució,	principalment	duta	a	terme	per	Google,	agafa	el	millor	del	flat	design	mentre	

escolta	 les	voluntats	de	 l’usuari,	millorant	 la	 interacció	 amb	aquest	 i	 afegint-hi	 subtils	 tocs	de	

dimensió.	També,	continua	explicant	l’autora,	permet	tornar	a	usar	(amb	moderació)	algunes	de	

les	tècniques	que	fan	els	visuals	més	atractiu	i	suavitzen	la	dura	natura	del	flat	design	prematur,	

com	 les	 ombres,	 els	 degradats,	 les	 brillantors	 i	 la	 resta	 de	 gammes	 de	 colors	 (no	 només	 les	

brillants).	 A	més,	 s’enfoca	 cap	 a	 la	 -ja	mencionada	 anteriorment-	 usabilitat,	 utilitzant	 efectes,	

animacions	i	vídeos	i	fotografies.	Aquests	dos	últims,	a	la	llarga,	guanyaran	una	gran	importància	

en	el	flat	design.	

	

Com	afirma	Carrie	Cousins	(2017),	el	motiu	pel	qual	 la	fase	del	Material	Design	i	el	Flat	2.0	és	

important	és	perquè	impulsa	d’una	forma	molt	més	ràpida	l’evolució	del	Flat	Design.	

	

	

Il·lustració 8. Material Design reflectit en interfícies de Google. Extret de: https://evolvingweb.ca/blog/how-integrate-material-design-drupal	



 12	

Actualment,	el	Flat	Design	és	una	tendència	estesa,	doncs	els	dissenyadors	han	pogut	ampliar-ho	

cap	a	nous	camins	i	idees,	però	mantenint	els	principis	bàsics	de	funcionalitat	i	estètica.	Com	a	

exemple,	 alguns,	 els	més	 puristes,	 creuen	 que	 els	 vídeos	 i	 les	 fotografies	 no	 encaixen	 amb	 la	

intenció	inicial	de	l’estil,	mentre	d’altres,	precisament,	basen	els	webs	en	grans	fotografies	i	vídeos	

que	ocupen	la	totalitat	de	la	pantalla.	

	

Un	cop	exposada	la	conceptualització	i	evolució	del	disseny	web	fins	l’actualitat,	creiem	necessari	

exposar	algunes	de	les	característiques	més	destacades	del	flat	design	en	l’actualitat,	que	exposa	

Carrie	Cousins	al	mateix	article	citat	fins	ara.	Aquestes	tendències	són:	
	

Elements	plans	
Molts	dels	estils	de	botons	 i	elements	de	la	 interfície	de	 l’usuari	 	del	 flat	design	prematur	van	

aparèixer	 per	 quedar-s’hi.	 L’estil	 més	 simple	 de	 botó	 -caixa	 rectangular	 amb	 cantonades	

quadrades	o	 lleugerament	rectangulars	i	 textos	blancs	o	negres-	és	ben	comú.	Els	logotips	i	 les	

icones	també	mantenen	l’estil	del	flat	design,	en	contraposició	amb	elaborades	pàgines	d’inici	que	

han	que	ambdós	elements	destaquin.	

	

	

	

Il·lustració 9. Web plana i simple que incorpora elements fotogràfics. Extreta de: https://w3layouts.com/medically-medical-category-flat-bootstrap-responsive-web-template/	
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La	navegació	simplificada	

L’autora	també	fa	referència	als	botons,	exponent	que	el	botó	de	menú	i	la	navegació	oculta,	que	

poden	ser	apreciats	a	la	Il·lustració	10,	va	néixer	amb	el	flat	design,	doncs	els	dissenyadors	volien	

eliminar	element	del	camp	visual.	

	

Colors	vius	i	cridaners	

Gràcies	a	les	paletes	de	colors	vius,	brillants	i	lluminosos	i	l’acceptació	de	més	colors	a	més	dels	

flat,	el	web	s’ha	convertit	en	quelcom	més	feliç.	Això	ha	evolucionat	cap	a	una	tendència	actual	de	

l’ús	de	degradats	de	colors	vius	a	les	pàgines	d’inici,	com	a	visual	dominant	o	com	a	sobreposició	

a	les	fotos,	com	podem	també	apreciar	a	la	Il·lustració	10.	

	

Pàgines	d’inici	minimalistes	

Com	a	norma	general,	les	pàgines	d’inici	estan	menys	ocupades	i	tendeixen	a	centrar-se	en	accions	

concretes.	Encara	que	hi	hagi	múltiples	elements,	una	simple	direcció	o	acció	fan	que	el	projecte	

sembli	menys	dens	i	visualment	atractiu,	com	mostra	la	següent	Il·lustració	10.	

	

	

	

Millors	tipografies	

Els	dissenys	simples	han	de	tenir	tipografies	complexes.	Aquesta	idea	(Cousins,	2017),	sumada	a	

l’ús	creixent	de	millors	tipografies	ha	facilitat	la	feina	als	dissenyadors	per	tal	que	puguin	centrar-

s’hi.	

	

	

Il·lustració 10. Exemple de pàgina web on s'utilitzen colors cridaners, navegació simplificada i minimalisme a nivell d’elements.	Il·lustració 10. Exemple de pàgina web on s'utilitzen colors cridaners, navegació simplificada i minimalisme a nivell d’elements. Extreta de: 
https://www.todobravo.net/diseno-web-2018-tendencias-paginas-web-y-tiendas-online/	
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Grans	espais	blancs	

Les	pantalles	són	cada	cop	més	grans,	tant	en	ordinadors	de	sobretaula	com	en	dispositius	mòbils,	

i	els	dissenyadors	parlen	dels	avantatges	d’aquest	espai	concret	per	utilitzar-lo	com	a	espai	en	

blanc	que	mantingui	la	sensació	minimalista	del	flat.	Moltes	vegades,	aquest	espai	no	és	blanc,	tal	

com	es	pot	apreciar	a	la	Il·lustració	11.	

	

Elements	sobredimensionats	

Imatges,	textos	i	botons	més	grans	són	una	norma	no	escrita	actualment,	sentencia	la	autora.	

	

	

	

	

3.7	Webs	de	referència	

James	Webb	Young	fóu	un	dels	publicistes	més	destacats	del	s.	XX	en	quant	a	tècniques	creatives.	

Al	seu	llibre	“A	Technique	for	producing	Ideas	(1939)”,	hi	explica	la	tècnica	dels	“Cinc	Passos	per	

la	Producció	d’Idees”.	La	primera	que	en	destaca	és	“La	recopilació	de	matèries	primeres”	que,	a	

efectes	pràctics,	podem	entendre	com	a	cerca	d’informació.	

	

Així	 doncs,	 per	 tal	 de	 poder	 fer	 un	bon	web	per	 un	 grup	de	 recerca	 oncològica,	 és	 important	

conèixer	quins	bons	webs	s’han	fet	abans	que	el	que	es	vol	realitzar.	

Il·lustració 11. Exemple de web amb elements sobredimensionats, grans espais buits i tipografia atrevida. Extreta de: https://www.awwwards.com/web-design-trends-for-2017.html	
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No	només	per	conèixer	quina	és	la	situació	actual	d’aquests,	sinó	també	per	tal	de	poder	agafar	

idees	d’estil,	missatge	i	estructura	i	organització.	

	

Per	 tal	de	 fer-ho,	s’ha	fet	una	cerca	al	buscador	Google,	amb	les	paraules	“grupo	investigación	

cáncer”	 y	 “grupo	 investigación	 cáncer	 de	 mama”.	 D’aquesta	manera,	 no	 només	 s’aconseguirà	

trobar	webs	referents	de	grups	de	recerca	nacionals,	sinó	que	també	trobaré	els	que	millor	SEO	

tinguin;	motiu	pel	qual	es	converteixen	doblement	en	referent.	Entre	aquestes	webs	trobades,	en	

destaquem	quatre.	

	

GEICAM	(https://www.geicam.org/)	
El	GEICAM,	o	Grupo	Español	de	Investigación	en	Cáncer	de	Mama,	fundat	el	1995	i	amb	més	de	

100	publicacions.	Com	afirmen	al	seu	web	(2018):	

“Con	más	de	20	 años	 de	 trayectoria,	GEICAM	se	 ha	 convertido	en	el	 grupo	 académico	 líder	 en	

investigación	clínica,	epidemiológica	y	traslacional	en	cáncer	de	mama	en	España	y	cuenta	con	un	

reconocido	prestigio	a	nivel	internacional.	En	la	actualidad,	casi	800	profesionales	que	trabajan	en	

más	de	180	hospitales	de	toda	España	pertenecen	al	Grupo.”	
	

CNIO	(https://www.cnio.es/es/index.asp)	
El	Centro	Nacional	de	Investigaciones	Oncológicas,	va	ser	creat	el	1998	per	l’Instituto	de	Salud	

Carlos	III	pel	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo.	Segons	afirmen	al	web	(2018):	

“El	CNIO	es	uno	de	los	pocos	centros	oncológicos	europeos	que	destina	sus	recursos	a	investigación	

básica	 y	 aplicada	 bajo	 un	 enfoque	 integrado,	 favoreciendo	 la	 interacción	 de	 los	 programas	 de	

investigación	básica	con	 los	de	diagnóstico	molecular	y	de	descubrimiento	de	nuevos	fármacos,	

todo	ello	apoyado	en	una	sólida	infraestructura	de	equipamientos	y	servicios	técnicos.”	
	

GMECM	(http://gmecm.uab.cat/Catala/index.php#!/home)	

Segons	 documenten	 al	 seu	web,	 el	 Grup	 Multidisciplinari	 per	 a	 l’Estudi	 del	 Càncer	 de	 Mama	

(GMECM)	es	va	consolidar	com	a	tal	en	l’any	1986	en	torn	al	projecte	d’investigació	"Lípids	de	la	

dieta	y	càncer	de	mama".		

	

Dedica	 la	 seva	activitat	a	 la	 investigació	bàsica	i	 aplicada	del	càncer	de	mama.	El	 seu	projecte	

d’investigació	es	centra	en	l’estudi	dels	efectes	dels	lípids	de	la	dieta	sobre	el	càncer	de	mama,	i	

tots	aquests	estudis	pretenen	aportar	noves	dades	sobre	la	caracterització	de	l’activitat	biològica	

d’aquests	 nutrients	 habituals	 en	 l’alimentació	 humana,	 que	 permetin	 formular	 opinions	

científiques	en	relació	a	la	salut	de	la	població	i	la	seguretat	dels	aliments.	
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GEICO	Group	(https://www.geicogroup.com/es)	

El	Grupo	Español	de	Cáncer	de	Ovario	(GEICO)	és	una	associació	científica	sense	ànim	de	lucre,	

líder	 en	 investigació	 clínica	 i	 traslacional	 del	 càncer	 ginecològic	 i,	 en	 especial,	 el	 d’ovari,	

constituïda	com	una	Associació	Científica	Sense	Ànim	de	Lucre	el	1999.	Tal	com	descriuen	al	seu	

web	(2018),	desenvolupen	dues	funcions	principals:	

“Desarrollar,	estimular	y	coordinar	estudios	clínicos	de	 investigación	en	 cáncer	ginecológico	en	

general,	 con	especial	atención	al	 cáncer	de	ovario.	Organizar	reuniones	 científicas,	 congresos	y	

simposiums	con	un	objetivo	docente	y	de	promoción	de	los	citados	estudios.”	

	

Com	veurem	més	endavant	a	 l’apartat	de	Metodologia	 i,	 a	partir	d’un	anàlisi	de	continguts,	es	

tindran	en	compte	els	aspectes	d’aquests	webs,	que	poden	ser	útils	a	l’hora	de	crear	el	nostre	web.	

	

	

3.8	El	Web	Mèdic	Acreditat	
Un	cop	vistos	alguns	dels	exemples	de	bones	pràctiques	en	UX	i	SEO,	ens	disposem	a	veure	quins	

aspectes	es	consideren	com	a	bones	pràctiques	dins	el	camp	mèdic.	El	Col·legi	Mèdic	de	Barcelona	

té,	 des	 del	 1999,	 un	 servei	 d’acreditació	 i	 certificació	 de	webs	mèdics,	 amb	 la	 intenció	 que	 la	

informació	mèdica	que	circuli	a	 la	xarxa	es	pugui	 llegir	sense	cap	preocupació	per	 la	veracitat	

d’aquesta.	

	

Aquest	 servei	 s’anomena	Web	Mèdic	 Acreditat	 (WMA)	 i,	 de	 forma	més	 detallada	 i	 segons	 la	

descripció	 al	 seu	 web	 (2018),	 és	 “el	 programa	 d’acreditació	 de	 qualitat	 de	 webs	 mèdics	 del	

Col·legi	de	Metges	de	Barcelona.	Constitueix	un	servei	a	la	societat,	independent	i	sense	ànim	de	

lucre,	que	té	com	a	objectiu	principal	la	millora	de	la	qualitat	de	la	informació	sanitària	a	Internet”.	

	

Aquest	 servei	 està	 format	 per	 un	 equip	 de	 professionals	 multidisciplinaris	 i	 amb	 anys	

d’experiència	en	l’acreditació	de	continguts	mèdics,	que	es	regeix	en	base	als	seus	Principis	de	

Bona	Pràctica	adherits	al	codi	de	Deontologia	del	CoMB.	
	

	

A	continuació,	ens	disposem	a	conèixer	els	Principis	de	Bona	Pràctica	de	WMA,	doncs	resulta	molt	

interessant	de	cara	a	la	publicació	del	nostre	web	de	TargetsLab	que	aquest	pugui	està	acreditat	

per	un	organisme	reconegut	a	nivell	internacional.	Els	tindrem	com	a	referència	per	tal	d’assolir	

aquesta	acreditació.	
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3.9	Els	principis	de	Bona	Pràctica	de	WMA	
3.9.1	Identificació	
WMA	vol	 impulsar	 la	 transparència	dels	webs	acreditats.	Els	webs	que	s’hi	adhereixin	han	de	

proporcionar	informació	bàsica	dels	responsables	dels	continguts.	

• Correu	electrònic	de	contacte	
Presència	de	correu	electrònic,	que	sigui	visible	 i	 fàcilment	accessible.	Ha	d’estar	actiu,	
per	tant,	es	 comprovarà	el	seu	bon	funcionament.	També	ha	d’existir	adreça	de	correu	
electrònic	de	la	persona	responsable	de	la	pàgina.	

	
• Persona	o	institució	responsable	del	web	

S’ha	 de	 poder	 identificar	 correctament	 la	 persona	 o	 institució	 responsable	 del	 web.	
També	cal	que	estigui	identificat	el	responsable	mèdic	del	web,	amb	nom,	especialitat	i	
posició	actual,	número	de	col·legiat	i	província	de	col·legiació.	Aquesta	persona	haurà	de	
complimentar	i	signar	un	document	adherint-se	als	Principis	de	bona	pràctica	de	WMA.	
	

• Informació	especifica	del	web	
Dins	l’avís	legal	hi	ha	d’haver	una	breu	descripció	del	web,	i	cal	especificar	el	tipus	de	web	
i	el	seu	nom,	incloent	la	URL	i	el	país	de	registre	del	domini.	S’han	d’incloure	les	paraules	
clau	que	descriguin	la	temàtica	del	web	i	mostrar	si	hi	ha	altres	segells	de	qualitat.	

		

3.9.2	Continguts	
Els	continguts	del	web	han	de	tenir	relació	amb	alguna	de	les	professions	sanitàries.	La	informació	

disponible	en	línia	no	pot	reemplaçar	en	cap	cas	una	visita	mèdica,	sinó	que	la	pot	complementar.	

• Fonts	i	actualització	de	les	dades	
Cal	 que	 aparegui	 informació	 sobre	 l’autoria	 dels	 documents	 i/o	 les	 fonts	 d’informació	
generals	del	web,	així	com	que	les	dades	mostrades	al	web	estiguin	actualitzades.	

	
A	 la	 pàgina	 d’inici	 s’ha	 de	 poder	 identificar	 clarament	 quina	 és	 la	 última	 data	
d’actualització	 global	 del	 web,	 mitjançant	 les	 dates	 d’últimes	 notícies,	 data	 global	 o	
últimes	publicacions.	

	
• Complementarietat	

Cal	especificar	que	la	informació	exposada	no	reemplaça	la	del	seu	metge	o	equip	mèdic	
habitual	de	la	persona	que	visita	el	web.	

	
• Estructura	del	web	

L’estructura	ha	de	ser	fàcil	d’entendre	pel	visitant,	el	menú	del	web	ha	d’estar	clarament	
estructurat	i	que	es	diferenciïn	inequívocament	els	enllaços	interns	dels	externs.	Sempre	
que	existeixi	algun	enllaç	extern	cap	a	un	altre	web,	estigui	aquest	acreditat	o	no,	 s’ha	
d’informar	sobre	el	nou	domini	al	que	s’accedirà.	
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• Evidència	de	la	informació	
Els	continguts	han	d’estar	comunament	acceptats	per	la	comunitat	científica,	i	es	tindrà	
cura	que	no	hi	hagi	informació	inadequada.	Es	valorarà	que	existeixin	referències	clares	
dels	resultats	de	la	recerca	científica	i	articles	publicats.	

	
• Altres	aspectes	que	es	tindran	en	compte	

Cal	que	es	declari	la	missió	i	els	objectius	del	lloc	web,	el	públic	a	qui	va	dirigit	i,	si	s’escau,	
que	estigui	traduïda	a	diferents	 idiomes.	En	aquest	cas,	no	serà	necessària	la	traducció	
completa	a	tots	els	idiomes,	però	sí	la	dels	apartats	clau	(avís	legal,	política	de	protecció	
de	dades,	contacte)	o	més	rellevants.	

		

3.9.3	Confidencialitat	
Qualsevol	 informació	 relacionada	 amb	 consultes	 personals	 ha	 de	 seguir	 el	 principi	 bàsic	 de	

confidencialitat,	tal	com	demana	WMA.	

• Política	d’ús	de	les	dades	dels	usuaris	
El	 fet	 d’especificar	 aquesta	 política	 al	 web	 és	 un	 aspecte	 molt	 important	 per	 donar	
seguretat	 als	 usuaris.	 S’ha	 d’especificar	 aquest	 avís	 d’ús	 també	 en	 cada	 formulari	 de	
contacte.	

	
• Confidencialitat	

El	web	ha	de	subscriure	les	lleis	vigents	a	Catalunya	sobre	confidencialitat	de	dades.	
	

• Zones	restringides	
Si	el	web	que	sol·licita	l’acreditació	conté	seccions	d’accés	restringit,	haurà	de	facilitar	a	
WMA	 algun	 sistema	 d’accés	 que	 sigui	 vàlid	mentre	 duri	 el	 procés	 d’acreditació.	WMA	
garanteix	que	no	difondrà	ni	utilitzarà	aquest	sistema	per	a	processos	diferents	del	de	
l’acreditació.	
	

3.9.4	Seguretat	
• Encriptació	de	les	dades	

El	web	haurà	de	garantir	que	totes	les	dades	de	salut	que	s’enviïn	mitjançant	alguna	plana	

del	 propi	 web	 viatjaran	 de	 forma	 segura,	 complint	 amb	 la	 normativa	 de	 l’Autoritat	

Catalana	de	Protecció	de	Dades	referent	a	les	mesures	de	seguretat	corresponents	a	dades	

de	caràcter	personal	en	salut.	
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3.9.5	Publicitat	i	finançament	
Reforçant	el	principi	de	transparència,	ha	de	quedar	clar	què	és	publicitat	i	què	no.	També	s’han	

d’explicitar	les	fonts	de	finançament.	

	

• Publicitat	
És	 perfectament	 lícita	 l’obtenció	 d’ingressos	 mitjançant	 patrocinadors,	 però	 en	 tot	
moment	ha	de	quedar	clar	quan	hi	ha	un	contingut	patrocinat	i	diferenciar	la	informació	
publicitària	de	la	informació	científica.	

	
En	cas	d’il·lustrar	amb	fotografies	d’aparells	o	productes	mèdics	el	web,	caldrà	indicar	si	
aquestes	fotografies	són	equip	real	o	formen	part	de	la	publicitat.	

	
• Finançament	

En	el	cas	de	finançament	o	patrocini,	aquest	ha	d’estar	clarament	identificat,	incloent-hi	
la	 identitat	 de	 les	organitzacions	 comercials	 i	 no	 comercials	que	hagin	 contribuït	 amb	
fons,	serveis	o	material	al	web.	Si	s’escau,	la	política	de	finançament	del	web	ha	de	quedar-
hi	clarament	reflectida.	

		

3.9.6	Consulta	virtual	
En	 el	 cas	 de	 que	 el	web	posi	 a	 disposició	 del	 seus	 usuaris	 algun	 servei	 de	 consulta	 virtual	 se	

seguiran	 per	 a	 la	 seva	 avaluació	 les	 recomanacions	 tractades	 en	 el	 document	 “Les	 noves	

tecnologies	 en	 la	medicina.	 El	 correu	 electrònic”	 elaborat	 per	 la	 Comissió	 de	 Deontologia	 del	

CoMB	i	publicat	al	Quadern	de	Professió	núm.	18,	on	s’estableixen	les	recomanacions	que	han	de	

seguir	 els	 metges	 amb	 el	 tractament	 dels	 pacients	 a	 través	 del	 correu	 electrònic,	 o	 altres	

plataformes	 o	 serveis	 web	 de	 comunicació	 entre	 professionals	 i	 pacients.	 S’esmenten	 a	
continuació	i	de	manera	no	limitativa:	

• 1.	 La	 utilització	 de	 la	 consulta	 virtual	 no	 ha	 d’interferir	 amb	 els	 principis	 bàsics	 de	 la	

relació	 metge-pacient,	 que	 són	 el	 respecte	 mutu,	 la	 independència	 del	 judici	 clínic,	

l’autonomia	del	pacient	i	el	secret	professional.	

• 2.	Les	noves	tecnologies	de	la	informació	mai	han	de	suplir	els	contactes	personals	que	

són	 la	 base	 de	 la	 relació	 metge-pacient.	 Així,	 el	 correu	 electrònic	 i	 altres	 formes	 de	

comunicació	 electrònica	 només	 haurien	 d’utilitzar-se	 per	 facilitar,	 realçar	 i	 potenciar	

aquesta	relació	interpersonal.	

• 3.	La	consulta	feta	per	correu	electrònic	al	seu	metge	per	un	pacient	conegut,	amb	història	

clínica	 oberta	 i	 activa,	 sobre	 alguna	 circumstància	 sobrevinguda	 en	 el	 curs	 del	 procés	

assistencial,	 és	 una	 consulta	 virtual	 plenament	 acceptable,	 fins	 i	 tot	 quan	 inclou	

modificació	del	tractament	o	noves	prescripcions.	
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• 4.	 Contràriament,	 les	 consultes	 realitzades	 sol·licitant	 diagnòstics,	 així	 com	 les	

prescripcions	farmacològiques	realitzades	en	el	transcurs	d’una	“consulta	virtual”	sense	

visita	física	prèvia,	no	són	acceptables	èticament	i,	a	més,	el	metge	s’exposa	a	un	risc	de	

responsabilitat	civil	i	penal.	

• 5.	El	metge	ha	de	vetllar	per	la	confidencialitat	del	contingut	del	correu	electrònic	rebut	

dels	seus	pacients	de	la	mateixa	manera	que	qualsevol	altra	forma	de	comunicació	metge-

pacient.	Per	tant,	la	correspondència	electrònica	haurà	de	rebre	tractament	confidencial.	

• 6.	Igualment	s’ha	d’anar	amb	compte	amb	 la	 identificació	correcta	del	malalt	abans	de	

donar	la	seva	resposta	a	qualsevol	pregunta	formulada	per	correu	electrònic.	

• 7.	 Tota	 la	 correspondència	 electrònica	 entre	 el	 metge	 i	 el	 seu	 pacient	 ha	 d’estar	

documentada	en	la	història	clínica	i,	per	tant,	s’ha	de	guardar	una	còpia	en	paper	quan	la	

història	clínica	també	ho	sigui.		

• 8.	La	resposta	a	sol·licituds	de	segones	opinions	clíniques	per	correu	electrònic	s’entenen	

com	legalment	i	èticament	admissibles,	malgrat	l’absència	de	visita	mèdica	prèvia,	sempre	

que	s’informi	al	pacient	que	aquesta	opinió	no	és	un	acte	mèdic	i	que	no	substitueix	un	

diagnòstic	previ.	Per	emetre	aquesta	segona	opinió,	el	metge	s’ha	d’assegurar	que	disposa	

de	dades	suficients	i	té	la	certesa	de	la	seva	qualitat.	
	

A	més,	per	WMA,	cal	tenir	en	compte	els	punts	següents	en	el	cas	de	la	consulta	virtual:	

• Límits	del	servei	i	remuneració	
Ha	 d’existir	 avís	 referent	 als	 límits	 i	 ús	 d’aquest	 servei	 i	 informar	 si	 la	 e-consulta	 és	
remunerada	o	no.	I	això,	tant	per	a	una	e-consulta	entre	pacient-professional	com	per	una	
consulta	virtual	per	professionals.	

	
• Identificació	

Tant	 en	 el	 cas	 d’e-consulta	 per	 a	 pacients	 com	 per	 a	 professionals	 és	 necessària	 la	
identificació	del	responsable	del	servei.	

	
• Xats	i	news	

En	el	cas	que	el	web	disposi	d’un	servei	de	xat	o	news,	de	la	mateixa	manera	que	amb	l’e-
consulta,	 cal	 seguir	 els	 criteris	 de	 límits	 del	 servei	 proposats	 en	 el	 punt	 anterior,	 i	 ha	
d’estar	identificat	clarament	el	moderador.	
		

El	responsable	últim	de	la	moderació	del	fòrum	o	xat	ha	de	ser	el	responsable	mèdic	del	

web.	
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3.9.7	Control	i	validació	
Els	webs	als	que	s’atorgui	el	Segell	s’indexaran	a	l’apartat	“Índex	de	webs	mèdics	acreditats”	de	

Web	Mèdic	Acreditat.	Alhora,	les	pàgines	principals	d’aquests	estan	obligades	a	ubicar	el	logotip	

de	Web	Mèdic	Acreditat	en	un	lloc	destacat.	Aquest	Segell	incorpora	l’enllaç	a	la	versió	electrònica	

d’aquesta	normativa	que	es	troba	publicada	al	web	de	WMA.	

		

A	la	plana	web	de	WMA	hi	ha	un	apartat	de	contacte,	dirigit	a	la	secretaria	tècnica	WMA	i	al	qual	

es	pot	adreçar	qualsevol	usuari	que	desitgi	 confirmar	 l’autenticitat	o	validesa	de	 l’acreditació,	

obtenir	 més	 informació	 o	 efectuar	 alguna	 denúncia	 davant	 l’	 incompliment	 d’alguna	 de	 les	

clàusules	del	segell	de	Web	Mèdic	Acreditat.	

		

En	el	cas	que	es	facin	canvis	en	la	adreça	de	la	web	o	correu	electrònic	de	contacte	de	la	persona	

responsable	 o	 en	 l’estructura	 i/o	 seccions	 i	 serveis	 que	 ofereix	 la	 web,	 serà	 necessària	 la	

comunicació	d’aquests	a	WMA.	

		

3.9.8	No	compliment	
En	el	cas	que	es	detecti	un	ús	inadequat	del	segell,	un	incompliment	del	Codi	de	Deontologia,	dels	

presents	Principis	de	bona	pràctica,	dels	documents	de	posició	del	CoMB	que	estiguin	relacionats	

amb	el	web,	o	de	la	legislació	vigent,	WMA	es	reserva	el	dret	de	retirar	el	segell	WMA,	establint	la	

impossibilitat	del	web	que	hagi	incomplert	de	tornar	a	sol·licitar	l’adhesió	al	programa	durant	un	

any	a	contar	des	de	la	retirada	del	segell.	
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4.	Metodologia	
4.1	El	tipus	de	metodologia	utilitzat	

Al	llibre	“Metodologia	de	la	investigació”,	els	doctors	R.	Hernández	Sampieri,	C.	Fernández	Collado	

i	 MP.	 Baptista	 Lucio	 (2010)	 aporten	 les	 següents	 definicions	 per	 als	 enfocs	 metodològics	

quantitatiu	i	qualitatiu:		

L’enfoc	quantitatiu	representa	un	conjunt	de	processos,	i	és	seqüencial	i	probatori.	Parteix	

d’una	 idea,	 que	 es	 va	 acotant	 i,	 un	 cop	 delimitada,	 es	 deriven	 objectes	 i	 preguntes	

d’investigació,	es	revisa	la	literatura	i	es	construeix	un	marc	o	perspectiva	teòrica.	De	les	

preguntes	se	n’estableix	una	hipòtesi	i	es	determinen	variables;	es	desenvolupa	un	pla	per	

provar-les	(disseny);	es	mesuren	les	variables	en	un	determinat	context;	s’analitzen	les	

mesures	 obtingudes	 (amb	 freqüència,	 utilitzant	mètodes	 estadístics),	 i	 s’estableix	 una	

sèrie	de	conclusions	respecte	la	hipòtesis.	(p.	4)	

L’enfoc	qualitatiu	[...]	es	guia	per	 les	àrees	o	temes	significatius	de	la	 investigació.	Tot	i	

això,	en	comptes	que	la	claredat	sobre	les	preguntes	d’investigació	i	hipòtesis	precedeixin	

la	 recol·lecció	 i	 l’anàlisi	 de	 les	 dades,	 els	 estudis	 qualitatius	 poden	 desenvolupar	

preguntes	i	hipòtesis	abans,	durant	o	després	de	la	recol·lecció	i	l’anàlisi	de	les	dades.	Amb	

freqüència,	aquestes	activitats	serveixen,	primer,	per	descobrir	quines	són	les	preguntes	

d’investigació	més	importants	i,	després,	per	refinar-les	i	respondre-les.	(p.7)	

Tot	i	això,	com	que	aquest	és	un	Treball	de	Final	de	Grau	Aplicat	i	es	basa	en	el	desenvolupament	

d’un	web,	s’empraran	les	eines	que	permetin	acostar-nos	al	nostre	objectiu	(un	web	mèdic	per	al	

grup	de	recerca	TargetsLab),	independentment	de	si	són	eines	qualitatives	o	quantitatives,	doncs	

la	metodologia	emprada	per	a	crear	un	producte	real	serà	la	metodologia	professional	pròpia	del	
servei	que	s’està	oferint,	basada	en	el	briefing,	 les	entrevistes	 informals	 i	 les	converses	amb	el	

client.	

Als	següents	apartats	explicarem	com	han	sigut	les	fases	metodològiques	del	desenvolupament	

del	web,	que	creiem	interessant	separar-les	en	dos	punts	diferents	malgrat,	cronològicament,	els	

fets	i	esdeveniments	d’ambdós	hagin	succeït	en	paral·lel.	

Així	doncs,	el	proper	dels	punts	tractarà	la	relació	i	comunicació	amb	TargetsLab	durant	tot	el	

desenvolupament	 per	 a	 obtenir	 les	 dades	 d’arrencada,	 mentre	 el	 següent	 farà	 referència	 al	

desenvolupament	més	pràctic	del	web.	
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4.2	El	briefing	i	la	comunicació	amb	TargetsLab	

La	primera	 trobada	amb	 la	Teresa	Puig,	 Investigadora	Principal	 (d’ara	 endavant,	 IP)	del	 grup	

TargetsLab,	va	ser	al	Parc	Tecnològic,	on	el	grup	de	recerca	hi	té	el	laboratori	i	les	instal·lacions.	

La	segona	trobada	amb	la	Teresa	la	vam	fer	a	la	Facultat	de	Turisme	i	Lletres	de	la	Universitat	de	

Girona.	Va	ser	llavors	quan	vam	conversar	de	forma	més	precisa	sobre	quin	tipus	de	web	creia	

interessant	per	al	grup	de	recerca	i	em	va	fer	 la	proposta	de	briefing,	que	segons	Josep	Vicenç	

(2015)	és	un	“conjunt	d’instruccions	i,	per	extensió,	el	document	que	les	conté,	en	les	quals	un	

anunciant	defineix	breument	el	 seu	producte	 i	 el	 seu	mercat,	 i	 indica	els	objectius	que	espera	

assolir	mitjançant	una	campanya”.	Alguns	dels	punts	destacats	van	ser:	

• Web	contenidora	del	contingut	de	la	resta	dels	TFG’s	fets	pels	

alumnes	 que	 formaven	 part	 del	 projecte,	 és	 a	 dir,	 el	 vídeo	

corporatiu	 de	 l’Albert	 Ramírez	 i	 l’Alejandro	 García	 i	

l’esdeveniment	de	la	Clàudia	Ribera.	

• Que	 servís	 per	 donar-se	 a	 conèixer	 de	 cara	 a	 l’anunci	 d’un	

possible	inversos	per	a	TargetsLab.	

• Amb	els	apartats:	Qui	som,	Blog,	Agenda	i	Agraïments	

• El	 vídeo	 corporatiu	 fet	 per	 l’Alejandro	 i	 l’Albert,	 retallat	 per	

seccions	

• El	vermell	 i	 el	blau	cel	 com	a	colors	 corporatius,	 tot	 i	 que	 el	

vermell	té	una	mala	connotació	en	l’àmbit	sanitari.	

• Seguint	el	llibre	d’estil	de	la	UdG.	

A	partir	d’aquest	moment,	 la	comunicació	amb	el	grup	de	recerca	i	els	seus	membres	ha	sigut	

constant,	doncs	per	fer	la	pàgina	web	hem	necessitat	moltíssimes	dades	per	part	seva.	

4.2.1	L’elecció	del	domini	
La	primera	qüestió	de	totes	va	ser	el	domini,	en	altres	paraules,	el	nom	que	rebrà	el	web.	Sempre	

és	interessant	que,	per	no	perjudicar	el	SEO	com	per	facilitar	que	els	visitants	del	web	el	trobin	i	

els	sigui	fàcil	accedir-hi,	el	domini	sigui	format	únicament	pel	nom	en	qüestió,	en	aquest	cas,	i	en	

la	millor	de	les	opcions	partint	d’aquesta	premissa,	targetslab.	

Dues	webs	no	poden	tenir	el	mateix	domini,	i	tractant-se	d’un	nom	format	per	dues	paraules	en	

anglès	no	massa	extravagants,	la	possibilitat	que	aquest	domini	ja	l’utilitzés	algun	altre	web	era	

alta.	Per	tal	de	saber	si	estava	disponible,	primer	es	va	consultar	a	un	servei	l’allotjament	web,	i	

es	va	comprovar	que,	sortosament,	targetslab	estava	disponible.	

Il·lustració 12. Notes extretes de la reunió. 
Elaboració pròpia.	
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Es	va	consultar	amb	la	IP,	proposant	també	altres	dominis	que	poguessin	ser	interessants,	com	

targetslabgirona	o	targets-lab,	encara	que,	finalment,	es	va	optar	per	targetslab.	

En	referència	als	TLD	(top-level	domain,	o	domini	de	primer	nivell,	en	català),	que	són	l'última	

part	d'un	domini	d'Internet	(les	lletres	que	segueixen	l'últim	punt	del	domini),	es	va	optar	pel	

“.com”,	 doncs	 és	 l’estàndard,	 i	 el	 més	 internacional	 i	 freqüent;	 encara	 que	 fa	 referència	 a	

organitzacions	comercials.	

Així	doncs,	el	domini	del	web	serà	www.targetslab.com	

Tot	 i	 això,	 també	 es	 van	 adquirir	 els	 dominis	 www.targetslab.org	 i	 www.targetslab.es,	 que	

redireccionaran	al	domini	principal	www.targetslab.com	per	diversos	motius:	

1. Per	tal	que	cap	altra	organització	o	empresa	no	relacionades	amb	TargetsLab,	nacional	o	

internacional,	pugui	utilitzar	aquest	domini.	

2. Per	tal	que,	en	cas	que	qualsevol	usuari	que	vulgui	entrar	al	web	desconegui,	no	recordi	o	

confongui	el	TLD,	pugui	entrar-hi	igualment	sense	cap	tipus	de	problema;	complint,	així,	

una	de	les	normes	bàsiques	d’UX.	

 
Il·lustració 13. Captura de pantalla de l’adquisició dels dominis al web 1&1. Elaboració pròpia. 
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4.2.2	El	contingut	
Un	cop	va	estar	acordada	l’estructura	general	del	web	i	l’organització	dels	menús	i	submenús,	cal	

destacar	les	converses	per	aclarir	el	tipus	de	contingut	científic	i	no	científic	que	hi	hauria	al	web,	

així	com	la	redacció	i	recol·lecció	d’aquest	per	part	del	grup;	doncs	no	només	seria	irresponsable	

i	 poc	 rigorós	 pretendre	 redactar-ho	 nosaltres,	 com	 a	 estudiants	 de	 Publicitat	 i	 Relacions	

Públiques,	sinó	que	també	s’estaria	incomplint	el	punt	“Evidència	de	la	Informació”	de	l’apartat	

“2.	Continguts”	dels	Principis	de	Bones	Pràctiques	de	WMA	(2016),	que	expressa	“Els	continguts	

han	d’estar	 comunament	acceptats	 per	 la	 comunitat	 científica,	 i	 es	 tindrà	cura	 que	no	hi	 hagi	

informació	inadequada.”	

El	tercer	punt	més	rellevant	de	la	nostra	comunicació	han	sigut	les	trobades	per	realitzar	sessions	

de	fotos	i	material	audiovisual,	en	conjunt	amb	els	encarregats	de	realitzar	el	vídeo	corporatiu,	

l’Albert	Ramírez	i	l’Alejandro	García.	

No	només	ha	sigut	llavors	quan	hem	pogut	parlar	més	cara	a	cara	totes	les	qüestions	pendents	de	

decidir,	sinó	que	hem	pogut	generar	contingut	propi	de	qualitat	suficient	per	tal	de	no	necessitar	

imatges	 d’estoc	 que,	 com	 afirma	Matt	 Ellis	 (2018),	 són	 fotografies	 genèriques,	 il·lustracions	 i	

icones	creades	sense	un	particular	projecte	en	ment.	Els	drets	d’aquestes	són	després	cedides	-

normalment,	per	un	preu	concret-	a	persones	individuals	o	organitzacions	pel	seu	ús	en	material	

de	màrqueting,	webs,	embalatges,	portades	de	llibres	i	més.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 Il·lustració 14. Collage de fotografies que mostren el rodatge a les instal·lacions  de TargetsLab. Elaboració pròpia.	
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4.3	El	desenvolupament	pràctic	del	web	

El	 primer	 dels	 passos,	 un	 cop	 escollit	 el	 domini	 (que	 recordem	 que	 és	 de	 forma	 definitiva	

www.targetslab.com)	és	allotjar-lo	al	servidor,	la	principal	funció	del	qual	és	emmagatzemar	els	

arxius	que	formen	el	web	i	emetre’ls	a	Internet	per	tal	que	puguin	ser	visitats	pels	usuaris.	(Diego	

Reig,	2010)	

En	 aquest	 cas,	 serà	 un	 servidor	 virtual	 auto	 administrat,	 el	mateix	 on	 allotgem	 els	webs	 que	

gestionem	des	del	projecte	de	disseny	i	desenvolupament	web	que	recentment	vam	 iniciar	un	

company	programador	i	jo,	al	qual	ja	faig	menció	a	la	introducció.	

Els	motius	pels	quals	hem	escollit	que	el	web	s’allotgi	al	nostre	servidor	són	dos.	En	primer	lloc,	

molts	 serveis	 d’allotjament	 tenen	 limitacions	 d’espai,	 de	 velocitat	 o	 d’ús,	 mentre	 un	 servidor	

autogestionat	 està	 únicament	 limitat	 per	 la	 capacitat	 del	 hardware.	 En	 segon	 lloc,	 evitem	

dependre	 de	 tercers,	 quelcom	 beneficiós	 quan	 es	 tracta	 de	 gestionar,	 configurar	 o	 solventar	

problemes,	que	podem	resoldre	nosaltres	mateixos	de	forma	més	fàcil	i	directa.	

	

4.4	Els	tipus	de	desenvolupador	web	

Un	cop	allotjat	dins	el	servidor	de	WebTheSigns,	hem	d’escollir	com	es	desenvoluparà	el	web,	a	

nivell	de	codi.	Segons	el	portal	Traduversia	(2015),	les	opcions	a	l’hora	de	desenvolupar	un	web	

sense	necessitat	de	 redactar	tot	 les	etiquetes	de	codi,	doncs	queda	descartada	aclarint	que	no	

tenim	coneixements	de	programació,	es	poden	agrupar	en	tres	grans	grups,	aquí	ordenats	per	

ordre	de	complexitat	d’ús	decreixent:	

	

4.4.1	Editors	d’HTML5	
Segons	Miguel	Angel	Álvarez,	redactor	del	portal	Desarrolloweb	(2001),	els	editors	d’HTML5	ens	

permeten	crear	la	pàgina	com	si	s’estigués	creant	un	document	de	text	amb	un	editor	de	l’estil	

Microsoft	 Word.	 El	 software	 editor	 d’HTML	 és	 l’encarregat	 de	 programar	 internament	 la	

pàgina	 	 amb	 el	 codi	 HTML	 segons	 el	 que	 nosaltres	 estem	 dissenyant,	 permetent-noscol·locar	

imatges,	definir	estils,	utilitzar	cursives,	etc.,	sense	preocupar-nos	de	les	etiquetes	corresponents	

a	 cada	 estil	 o	 element,	 doncs	 és	 l’editor	 el	 que	 coneix	 aquestes	 etiquetes	 i	 les	 utilitza	

convenientment.	Alguns	dels	exemples	més	populars	són	Kompozer	i	Adobe	Dreamweaver.	
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4.4.2	Els	CMS	
Els	CMS	o	Content	Management	System	(	i,	en	català,	Sistema	de	Gestió	de	Continguts)	és	un	tipus	

de	software	que	permet	crear	i	gestionar	contingut	digital	(Christensson,	2013)	en	un	web	sense	

necessitat	prèvia	de	coneixement	de	programació	web	o	llenguatge	de	marques.	Algunes	de	les	

característiques	principals	dels	CMS	són	la	possibilitat	de	dissenyar,	crear	i	mantenir	contingut	

personalitzat	en	un	web,		i	un	procés	de	publicació	automatitzat	que,	a	més,	pot	ser	abans	revisat	

i	aprovat.	

A	més,	 també	permet	 la	 instal·lació	 de	 plug-ins	 (o	 programes	externs)	 que	poden	ampliar	 les	

funcionalitats	 existents	 del	 web,	 l’actualització	 regular	 del	 software	 i	 l’habilitat	 de	 mostrar	

contingut	en	diverses	 llengües	(Margaret	Rouse,	2009),	entre	moltes	altres.	Els	més	CMS	més	

coneguts	són	WordPress,	Joomla	i	Drupal.	

	

4.4.3	Website	Builders	
Traduïts	al	català	com	a	Constructors	de	Webs,	són	plataformes	digitals	que	et	permeten	crear	

una	pàgina	web	utilitzant	editors	visuals	sense	necessitat	d’escriure	ni	una	sola	etiqueta	de	codi.	

Un	altre	dels	punts	que	en	destaca	el	portal	Traduversia	(2015)	és	que	acostumen	a	estar	formats	

per	un	editor	visual	intuïtiu,	que	permet	crear	blocs	i	arrossegar-hi	elements	i		modificar-los	de	

forma	senzilla,	per	tal	que	puguin	ser	ubicats	allà	on	l’usuari	vol,	com	també	modificar.	Alguns	

dels	exemples	més	populars	d’aquest	tipus	d’editors	són	Wix	i	Weebly.	

	

4.4.4	Comparació	dels	diferents	tipus	de	desenvolupadors	web	
Un	 cop	 conegudes	 les	 diverses	 tipologies	 actuals	 de	 desenvolupadors	 web	 i	 les	 seves	

característiques,	és	hora	d’escollir	el	més	adequat	per	al	nostre	cas,	la	creació	d’un	web	per	un	

grup	 de	 recerca,	 que	 en	 termes	 professionals,	 s’anomena	 fer	 una	 prospecció	 de	 mercat	 per	

prendre	la	decisió	més	convenient.	És	en	aquest	punt	on,	des	d’un	primer	moment,	descartem	els	

editors	 d’HTML5;	 doncs	 igual	 que	 en	 el	 cas	 de	 la	 explícita	 codificació	 en	 forma	 d’etiquetes	 i	

llenguatge	de	marques,	és	massa	complex	per	nosaltres,	doncs	no	tenim	suficients	coneixements	

avançats	de	programació.	

Així	doncs,	hem	de	decidir	quina	de	les	dues	opcions,	els	CMS	i	els	Website	Buiders,	són	la	millor	

opció.	Per	tal	de	fer-ho,	ens	remetem	als	articles	dels	portals	virtuals	Wpbegginer.com	(2016)	i	

Marcosseculi.com	(2017),	que	comparen	 les	dues	 respectives	principals	plataformes	de	CMS	 i	

Website	Builders:	Wordpress	i	Wix;	en	les	que	ho	enfoquen	des	dels	punts	econòmics,	flexibilitat,	

facilitat	d’ús,	disseny,	plug-ins,	comerços	electrònics	i	suport	tècnic:	
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Tarifes	i	

preus	

Wordpress	supera	Wix,	doncs	els	primers	gaudeixen		de	tarifes	flexibles	disponibles	des	

d’una	gran	varietat	de	companyies.	El	preu,	doncs,	dependrà	de	la	quantitat	de	recursos	

que	s’utilitzin,	permetent	que	pugui	ser	utilitzat	de	la	manera	que	vulguis	de	forma	

gratuïta.	Wpbegginer.com	(2016).	

Flexibilitat	

Sobre	 la	 flexibilitat,	 Wordpress	 és	 molt	 personalitzable	 i	 et	 permet	 fer	 qualsevol	

funcionalitat,	encara	que	pot	ser	difícil	si	no	es	tenen	coneixements	de	disseny	web.	Per	

altra	banda,	Wix	té	una	personalització	fàcil	de	configurar	i	controlar,	malgrat	ser	limitada	

i	problemàtica	si	es	vol	fer	quelcom	fora	dels	estàndards.	Marcosseculi.com	(2017).	

Facilitat	

d’Ús	

En	qüestions	de	disseny,	Wordpress	té	una	oferta	molt	més	àmplia	de	temes	i	models	de	

disseny	que	Wix.	Els	usuaris	de	Wordpress,	a	més,	poden	canviar	temes	o	personalitzar-

los	tant	com	vulguin	sense	restriccions.	Wpbegginer.com	(2016).	

Disseny	
En	qüestions	de	disseny,	Wordpress	té	una	oferta	molt	més	àmplia	de	temes	i	models	de	

disseny	que	Wix.	Els	usuaris	de	Wordpress,	a	més,	poden	canviar	temes	o	personalitzar-

los	tant	com	vulguin	sense	restriccions.	Wpbegginer.com	(2016).	

Plugins	
En	quant	a	plugins	i	aplicacions	externes,	Wordpress	en	supera	la	oferta.	Tot	i	que	la	

biblioteca	de	Wix	creix	dia	a	dia,	encara	és	limitada	en	comparació	a	la	immensa	

quantitat	de	plugins	disponibles	per	als	usuaris	de	Wordpress.	Wpbegginer.com	(2016).	

eCommerce	 Respecte	als	eCommerce,	Wordpress	ofereix	molta	més	flexibilitat,	llibertat	i	opcions	en	

cas	de	creixement.	Wpbegginer.com	(2016).	

Suport	

Tècnic	

Les	qüestions	de	suport	tècnic	són	molt	diferents	en	ambdues	plataformes.	

Mentre	Wordpress	gaudeix	d’una	de	les	comunitats	més	grans	d’Internet	(com	

demostrarem	més	endavant)	i	disposa	de	fòrums	plens	de	debats	sobre	qualsevol	tema	i	

milions	de	llocs	web	que	ajuden	a	resoldre	problemes	que	altres	usuaris	ja	han	

solucionat,	Wix	disposa	d’un	equip	de	suport	dedicat	especialment	a	resoldre	consultes	i	

dubtes,	a	través	de	xat,	telèfon	o	mail.	Marcosseculi.com	(2017).	

Taula	1.	Comparació	entre	Wix	i	Wordpress.	Elaboració	pròpia	a	partir	de	les	taules	i	informació	extretes	de	Marcosseculi.com	(2017)	i	Wpbegginer	(2016)	

Així	doncs,	el	portal	Wpbegginner	(2016)	conclou	que	Wordpress	és,	amb	diferència,	superior	a	

Wix	com	a	plataforma	de	publicació	per	a	qualsevol	tipus	de	web.	Mentre	Wix	ofereix	un	Website	

Builder	fàcil	d’utilitzar,	a	llarg	termini	es	poden	arribar	molt	més	lluny	amb	WordPress.	Per	altra	

banda,	Marcosseculi.com	(2017)	sentencia	que	mai	recomanaria	fer	un	web	d’una	empresa	o	un	

projecte	seriós	amb	un	Website	Builder	com	Wix.	

En	 el	 nostre	 cas,	 ens	 hem	 decantat	 per	 Wordpress,	 tot	 seguint	 els	 arguments	 dels	 portal	

especialitzats,	doncs	aquests	han	demostrat	que	és	una	eina	més	adequada	pel	nostre	projecte.	
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A	 més,	 per	 contrastar	 definitivament	 que	 Wordpress	 és	 una	

millor	opció	per	sobre	de	la	resta	de	CMS,	ara	que	hem	descartat	

la	opció	dels	Website	Builders,	ens	ajudem	d’una	infografia	que	

també	 formava	 part	 de	 l’article	 “Es	Wordpress	 el	mejor	 CMS?	

Comparativa	 Wordpress	 2018”	 del	 portal	 Marcosseculi.com,	

d’on	 hem	 extret	 part	 de	 la	 informació	 de	 les	 comparacions	

anteriors.	

En	 els	 següents	 gràfics,	 un	 d’ells	 portat	 a	 terme	 per	

WebsiteSetup.org,	 es	mostra	 la	 superioritat	 de	Wordpress	 per	

sobre	de	la	seva	competència	directa,	Drupal	i	Joomla.	

El	web	Kinsta.com	(2018),	a	l’article	“Wordpress	Market	Share”,	

també	parla	de	la	popularitat	de	Wordpress	respecte	altres	CMS	

i	 Website	 Builders	 a	 través	 de	 dades	 que	 acompanya	 amb	

informació	extreta	de	W3Techs	(2018):	“el	30%	de	tots	els	webs	

que	 figuren	 a	 Internet	 han	 sigut	 desenvolupats	 amb	 la	

plataforma	 Wordpress,	 incloent	 dins	 la	 formulació	 a	 totds	

aquells	webs	que	no	han	sigut	desenvolupats	amb	un	CMS.	

En	 cas	 de	 només	 contemplar	 els	webs	 desenvolupats	 a	 través	

d’un	 CMS,	 observem	 que	 un	 60,2%	 d’aquestes	 han	 sigut	

desenvolupades	amb	Wordpress,	xifres	encara	més	rellevants.”	

	

	

	

	

	

	

Il·lustració	15.	Collage	que	reuneix	taules,	gràfics	i	infografies	sobre	els	avantatges	de	Worpress	per	sobre	de	Wix	i	la	resta	de	plataformes.	Elaboració	proòpia	a	

partir	de	Kinsta.com(2018),	Marcosseculi.com	(2017)	i	W3Techs	(2018).	
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4.5	Anàlisi	dels	webs	referència	

Amb	 la	 finalitat	 de	 crear	 un	bon	web,	 en	 concordança	 amb	 l’estil,	 estètica	 i	 llenguatge	mèdic	

actual,	 ens	 disposem	 a	 fer	 un	 anàlisi	 dels	 diversos	 aspectes	 dels	webs	 que	 hem	 après	 com	 a	

referència	al	Marc	Teòric.	Tornant	a	l’afirmació	feta	a	la	pàgina		16,	es	busca	fer	una	prospecció	

de	mercat,	aquest	cop	encarada	al	nínxol	que	ens	ocupa.	

GEICAM	

De	totes	les	webs	analitzades,	és	la	primera	(i	la	única)	que	es	mostra	com	a	resultat	al	realitzar	

cerques	 a	 Google,	 doncs	 paga	 per	 un	 pla	 de	 Google	 AdWords	 per	mostrar-se	 com	 a	 anunci	 i	

assegurar	les	primeres	posicions.	

Segueix	 les	 tendències	 i	 està	actualitzada.	Té	bànners	 i	sliders	amb	imatges	de	qualitat	 i	 títols	

grossos.	Segueix	molt	la	tendència	del	flat	design	i	és	molt	responsive.	

Malgrat	això,	al	ser	“el”	Grup	Espanyol	d’Investigació,	realitzen	una	infinitat	d’activitats,	fet	que	

es	reflecteix	en	un	menú	molt	confús	i	poc	intuïtiu,	amb	masses	opcions	a	 la	vista.	Un	Grup	de	

Recerca	molt	 lluny	del	que	 és	TargetsLab,	 fet	 que	dificulta	 agafar-la	 com	a	 referència	 a	 nivell	

d’estructuració	o	de	propostes.	

	

	

	

	

	

	

Il·lustració 16. Captura de pantalla de la pàgina inicial del web del Grup de Recerca GEICAM. Extret de; https://www.geicam.org/	
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GMECM	

Un	web	creat	a	base	d’etiquetes	de	codi.	Molt	arcaic	a	nivell	de	disseny,	però	també	simple	i	fàcil	

de	navegar-hi.	No	és	responsive	i	no	està	gens	actualitzada	a	les	tendències	actuals.	

Tot	i	això,	és	el	web	d’un	grup	de	recerca	universitari	(de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona,	

concretament),	fet	que	el	fa	interessant	i	adequat	a	l’hora	d’inspirar-s’hi	a	nivell	estructural.	

CNIO	

És	un	web	amb	un	disseny	semi-actual,	doncs	es	veu	moderna,	clara	i	neta	i	amb	un	estil	flat,	sense	

adoptar	les	tendències	més	actual	del	disseny	web.	No	aprofita	l’amplitud	total	de	la	pantalla	com	

a	espai	per	fer	respirar,	sinó	que	el	gris	denota	la	falta	de	contingut.	Hi	ha	una	quantitat	excessiva	

tant	de	text	com	de	menús	i	submenús,	que	dificulta	la	comprensió	del	web.	No	és	responsive.	

Il·lustració 17. Captura de pantalla de la pàgina inicial del web del Grup de Recerca GMECM. Extret de:  http://gmecm.uab.cat/Catala/index.php#!/home	

Il·lustració 18. Captura de pantalla del web del CNIO. Extret de: https://www.cnio.es/es/index.asp	
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GEICO	

Un	web	tan	simple	com	clar.	Molt	senzill	estèticament	i	fàcil	d’utilitzar	i	navegar.	Utilitza	el	flat	

design	i	això	encara	destaca	més	la	senzillesa	estètica.	

A	nivell	d’activitat,	 a	més,	 són	un	grup	de	recerca	petit,	 com	el	de	TargetsLab,	 fet	que	permet	

inspirar-s’hi	també	a	nivell	estructural.	

	

En	un	nivell	més	pragmàtic	i	eficaç,	hem	dissenyat	una	taula	(veure	Taula	2),	en	la	que	mostrem	

quins	aspectes	creiem	que	poden	ser	tinguts	en	compte	com	a	referents	a	l’hora	de	crear	el	web.	

Tindrem	en	compte	criteris	que	englobaran	els	termes:	

• Disseny:	l’estètica	i	l’organització	visual	dels	elements	

• Similitud	 del	 projecte:	 a	 nivell	 de	 grandària,	 importància,	 missió	 i	 visió	 del	 projecte.	

Realització	d’una	activitat	 semblant	o	a	una	escala	 similar,	doncs	no	podem	pretendre	

fixar-nos	en	quelcom	que	està	fora	de	les	nostres	possibilitats.	

• Navegació:	 comprensió	 del	 camí	 que	 s’està	 seguint	 dins	 el	 web,	 facilitat	 a	 l’hora	 de	

desenvolupar-se	entre	els	menús	i	trobar	el	que	es	busca.	

• Responsive:	adaptació	als	diferents	tipus	de	pantalla	de	mòbil,	ordinador	o	tableta.	

Com	si	d’un	semàfor	es	tractés,	en	verd	mostrem	els	aspectes	destacats	del	web;	en	àmbar,	els	no	

rellevants	i,	en	vermell,	els	no	interessants	a	seguir	o	tenir	com	a	referència.	

	

Il·lustració 19. Captura de pantalla de la pàgina inicial del web del Grup de Recerca GEICO.  Extret de: https://www.geicogroup.com/es/logout/	
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Disseny	 Similitud	del	

projecte	
Navegació	 Responsive	

GEICAM	 	 	 	 	

GMECM	 	 	 	 	

CNIO	 	 	 	 	

GEICO	 	 	 	 	

Taula	2.	Comparació	entre	els	webs	de	referència	.	Elaboració	pròpia	

D’aquesta	taula	comparativa,	n’extraiem	referents	positius	en	tots	els	aspectes	tractats:	per	una	

banda,	 l’excel·lent	 i	 actual	 disseny	 del	 web	 de	 GEICAM	 i	 la	 inspiració	 a	 nivell	 estructural	 i	

organitzatiu	 que	 suposen	projectes	 similars	 al	de	TargetsLab,	 com	els	de	GMECM	 i	GEICO.	 La	

navegació	d’un	web	simple	i	senzill	com	el	de	GMECM	i	GEICO	i,	per	acabar,	l’adaptabilitat	a	les	

plataformes	de	forma	responsive	dels	webs	GEICAM	i	GEICO.	

	

4.6	El	disseny	i	desenvolupament	amb	Wordpress	

Tal	com	hem	explicat	al	Marc	Teòric,	el	web	serà	creat	seguint	els	preceptes	de	coherència	del	

llenguatge	 mèdic	 de	 TargetsLab,	 així	 com	 els	 principis	 d’usabilitat	 i	 SEO,	 en	 l’aspecte	 més	

estructural	i	els	del	flat	design	en	l’aspecte	més	estètic	i	de	disseny.	

També	ho	farem	seguint	tant	com	sigui	possible	les	directrius	del	briefing	fet	amb	la	IP	Teresa	

Puig,	 amb	material	 redactat	 i	 audiovisual	 propi,	 i	 tenint	 com	 a	 referència	 els	 punts	 que	 hem	

destacat	 anteriorment	 de	 cadascun	dels	webs	dels	 grups	 de	 recerca	 sobre	 càncer	 i	 càncer	 de	

mama	amb	més	bon	SEO.	

Finalment,	el	web	es	desenvoluparà	al	domini	www.targetslab.com,	 i	a	través	de	la	plataforma	

Wordpress,	 la	 més	 adequada	 pel	 tipus	 de	 projecte	 que	 realitzem	 i,	 també,	 la	 més	 utilitzada,	

coneguda	i	reconeguda.	

Així	doncs,	el	primer	pas	és	instal·lar	la	plataforma	Wordpress	al	servidor.	Per	fer-ho,	és	necessari	

descarregar	 la	 plataforma	Wordpress	 a	 l’ordinador	 i	 enllaçar-la	 amb	 el	 servidor,	 creant	 una	

connexió	directa	entre	aquest	i	l’ordinador	per	tal	de	permetre’n	la	tramesa	de	fitxers.	

La	instal·lació	de	Wordpress	al	servidor	es	durà	a	terme	després	que	haguem	escrit	la	URL	del	

web	al	navegador.	
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Un	 dels	 avantatges	 principals	 de	 l’ús	 de	 Wordpress	 és	 la	 immensa	 quantitat	 de	 plantilles	

interessants	a	escollir	que,	a	més,	són	actualitzades	constantment.	

Hem	cregut	oportú	escollir	la	plantilla	“Bridge	–	Creative	Multi-Purpose	Wordpress	Theme”	del	

creador	QODE,	doncs	té	una	valoració	de	5	estrelles	d’un	total	de	4.848	valoracions.	A	més,	des	

que	es	va	crear	al	2013,	ha	sigut	descarregada	94.648	vegades.	Tot	i	valer	59$,	ens	assegurem	que	

gaudeix	d’una	bona	seguretat,	que	és	més	“única”	que	les	gratuïtes	i	que	hi	hauran	actualitzacions	

permanents	que	permetran	estar	al	dia	en	qualsevol	qüestió.	

	

Aquesta	plantilla	és	una	molt	bona	opció,	ja	que	inclou	una	gran	quantitat	de	temàtiques	(temes)	

de	web	per	escollir;	és	a	dir,	que	la	plantilla	t’ofereix	diversos	punts	de	partida	del	web	que	s’està	

a	punt	de	començar	a	crear	en	funció	del	que	necessitis.	Hi	ha	temes	enfocats	a	botigues	de	roba,	

a	blogs	de	receptes	o	a	grans	corporacions	i	fins	i	tot	pubs	de	jazz,	entre	un	llarg	etcètera.	

	

El	tema	que	ens	ha	semblat	més	

adequat	 és	 el	 Business	

Conference,	no	pas	pel	tipus	de	

contingut,	 sinó	 perquè	

l’estructura	 de	 continguts	 que	

proporciona	 com	 a	 punt	 de	

partida	 és	 molt	 adequada.	 A	

més,	 compleix	 molts	 dels	

conceptes	que	hem	treballat	al	

Marc	Teòric,	sobretot	en	l’àmbit	del	 flat	design.	És	hora	de	començar	a	treballar	 i	modificar	 la	

plantilla	per	convertir-la	en	el	futur	web	de	TargetsLab.	

Il·lustració 20. Captura de pantalla de la pàgina d'adquisició de la plantilla Bridge, de QORE. Extret de: https://themeforest.net/item/bridge-creative-multipurpose-wordpress-theme/7315054	

Il·lustració 21. Captura de pantalla de la plantilla Business Conference de fàbrica, abans de ser modificada. Extret de: 
http://bridge95.qodeinteractive.com/	
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5.	Un	web	per	a	TargetsLab:	www.targetslab.com	

La	fase	de	disseny	i	desenvolupament	del	web	està,	finalment,	acabada.	A	nivell	estructural,	s’ha	

seguit	una	línia	molt	simple	i	clara	que	permeti	a	l’usuari	desenvolupar-s’hi	amb	facilitat.	A	nivell	

estètic,	s’ha	seguit	la	línia	flat	design,	incorporant	les	últimes	tendències	web.	A	continuació,	ens	

disposem	a	 fer	un	anàlisi	del	web,	 dividit	 segons	 les	 diferents	pàgines	 i	 apartats	del	web,	per	

destacar-ne	les	diverses	característiques	i	propietats.	

	

5.1	El	menú	

El	menú	està	estructurat	de	forma	molt	simple,	amb	el	logotip	a	l’esquerra	d’aquest	i,	a	la	dreta,	

només	quatre	enllaços	als	diferents	apartats,	i	només	un	d’aquests	amb	submenú.	Són:	

Qui	som,	Línies	de	Recerca,	Impacte	(Impacte	Científic	i	Impacte	Social)	i	Contacta’ns.	

	

El	menú	de	la	pàgina	inicial	és	lleugerament	diferent,	doncs	és	transparent	per	tal	de	mostrar	la	

totalitat	de	la	fotografia	que	forma	part	del	bànner	inferior.	També	podem	veure	com	es	mostra	

el	logotip	de	la	Universitat	de	Girona	per	tal	d’informar	de	la	relació	entre	aquestes	dues	entitats,	

a	més	d’aportar-li	professionalitat	 i	 credibilitat.	En	la	resta	de	pàgines,	hem	cregut	convenient	

prescindir-ne,	per	tal	de	fer	les	diverses	pàgines	més	netes	i	clares	visualment.	

	

	

	

	

	

	

5.2	Qui	som	

La	pàgina	Qui	Som	és	també	la	pàgina	inicial.	És	important	que	sigui	visualment	atractiva	per	tal	

que	l’usuari	s’hi	senti	a	gust	i	còmode.	És	per	aquest	motiu	que	un	gran	bànner	fotogràfic	n’ocupa	

una	bona	part	immediatament	després	del	menú:	

	

	

	

	

	

	

	

Il·lustració 22. Comparació entre els menús. Extret de www.targetslab.com	

Il·lustració 23. Bànner introductori del web. Extret de: www.targetslab.com	
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En	aquest	hi	apareix	una	fotografia		feta	als	Laboratoris	de	TargetsLab,	amb	en	Marc	Rabionet,	un	

dels	estudiants	de	màster	del	Grup	de	Recerca,	com	a	protagonista.	

També	hi	apareix,	amb	un	títol	gros	el	nom	del	grup	de	recerca,	a	mode	de	presentació.	A	sota,	i	

en	un	text	més	petit,	apareixen	en	forma	de	diapositives,	la	missió,	visió	i	valors	de	TargetsLab:	

§ Som	 un	 equip	 multidisciplinari	 de	 la	 Universitat	 de	 Girona	 que	 va	 començar	 a	 col·laborar	

activament	el	2008	en	l’àrea	de	bloqueig	de	la	síntesi	endògena	d’àcids	grassos	en	càncer	de	mama.	

§ Treballem	per	impactar	positivament	la	nostra	societat	a	través	de	la	investigació	i	el	descobriment	

de	noves	dianes	terapèutiques.	

§ La	professionalitat,	la	constància,	l'esforç	i	la	proximitat	defineixen	la	nostra	forma	d'entendre	la	

recerca.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Immediatament	després	hi	veiem	el	vídeo	corporatiu	 realitzat	per	 l’Alejandro	García	 i	 l’Albert	

Ramírez,	que	es	va	reproduint	circularment.	En	aquest	no	només	hi	apareixen	imatges	del	grup	i	

l’equip,	sinó	també	imatges	dels	diversos	grups	amb	els	que	col·laboren	i	les	seves	instal·lacions.	

	

A	continuació,	un	títol	gros	i	minimalista	comença	l’apartat	de	l’equip,	on	trobem,	en	primer	lloc,	

una	fotografia	de	l’Investigador	Principal,	la	Teresa	Puig,	i	el	seu	currículum	científic,	a	pantalla	

dividida.	A	continuació	hi	trobem	la	resta	d’integrant	de	l’equip	de	TargetsLab,	on	també	hi	ha	

Doctors	de	l’Hospital	Doctor	Trueta	i	l’ICO,	entre	d’altres:	

	

	

 Il·lustració 24. Vídeo corporatiu de TargetsLab. Extret de: www.targetslab.com	
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• Mª	Pilar	Barretina,	Oncòleg	(ICO)					

• Ferran	Pérez,	Patòleg	(Trueta)	

• Dra.	Adriana	Blancafort,	Biòloga		

• Dra.	Ruth	Porta,	Oncòleg	(ICO)	

• Dr.	Joan	Brunet,	Oncòleg	(ICO)	

• Dra.	Ariadna	Sarrats,	Farmacèutica	(IAS)	

• Dra.	Ariadna	Giró,	Biòloga															

• Dra.	Gemma	Viñas,	Oncòleg	(ICO)	

• Dra.	Glòria	Oliveras,	Banc	tumors	(Trueta)		

• Dr.	Santi	Ruiz,	Biòleg		

• Sònia	Palomeras,	estudiant	doctorat	

• Emma	Polonio,	estudiant	doctorat	

• Marc	Rabionet,	estudiant	doctorat	

• Xavier	Gallardo,	estudiant	doctorat	

	

	

A	continuació,	hi	trobem	l’apartat	de	Col·laboradors,	

on	 acompanyat	 amb	 un	 títol	 del	 mateix	 estil	 que	

l’anterior,	hi	trobem	els	grups	recerca	i	les	empreses	

amb	les	que	el	grup	col·labora.	Quan	es	clica	a	sobre	

de	qualsevol	dels	 logotips,	aquests	 redirigeixen	a	 la	

pròpia	pàgina	web.	Són	el	GREP	(Grup	de	Recerca	en	

Enginyeria	de	Producte,	Procés	i	Producció),	LIPSSO	

(Laboratori	d’Innovació	en	Processos	i	Productes	de	

Síntesi	 Orgànica),	 AstraZeneca,	 Grup	 d’Epigenètica	

del	Càncer	(PEBC;	Programa	d’Epigenètica	i	Biologia	

del	 Càncer)	 i	 Grup	 de	 Transformació	 i	 Metàstasis	

(PEBC;	 Programa	 d’Epigenètica	 i	 Biologia	 del	

Càncer);	el	logotip	del	qual	ha	hagut	de	ser	creat.	

	

També	hi	trobem	el	formulari	de	contacte	i	un	mapa	interactiu	de	Google	Maps	en	el	que	es	mostra	

la	localització	de	TargetsLab	al	Parc	Tecnològic	de	la	Universitat	de	Girona,	per	tal	que	qualsevol	

usuari	no	hagi	de	navegar	a	diverses	pàgines	per	posar-se	en	contacte	amb	el	grup,	agilitzant,	

d’aquesta	manera,	la	usabilitat.	

	

	

Il·lustració 25.Secció Equip del web. Extret de: www.targetslab.com	

Il·lustració 26. Seccions Col·laboradors i Contacta’ns. Extret de: 
www.targetslab.com	
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5.3	Línies	de	Recerca	

En	aquesta	pàgina,	es	mostra	informació	sobre	els	diferents	projectes	que	realitza	TargetsLab	des	

d’un	punt	de	vista	professional,	rigorós	i	científic.	El	primer	que	podem	apreciar,	sobre	un	bànner	

amb	imatges	de	microscopi	de	TargetsLab	a	sota,	és	

una	introducció	al	Càncer	de	Mama	i	de	Pulmó,	on	no	

només	 es	 parla	 del	 que	 és,	 sinó	 com	 afecta	

socialment.	

	

A	sota,	 i	d’una	forma	més	tècnica,	s’explica	cada	un	

dels	càncers	amb	els	que	treballa	TargetsLab,	i	quins	

són	els	processos	que	segueixen	des	del	grup.	Totes	

les	imatges,	estan	acompanyades	d’imatges	reals	de	

microscopi	 del	 tipus	 de	 càncer	 concret,	 fetes	 per	

TargetsLab.	 D’aquesta	 manera,	 s’explica	 de	 forma	

visual	 i	es	desperta	curiositat	en	el	 lector	o	visitant	

del	web.	

	

S’agafa	la	mateixa	línia	estructural	per	desenvolupar	la	resta	de	seccions,	en	aquest	cas	les	línies	

de	recerca	restants	que	TargetsLab	investiga,	donant	molta	importància	als	elements	visuals	per	

tal	 de	 continuar	 cridant	 l’atenció	 i	 despertant	 l’interès	 del	 lector	 mentre	 llegeix	 u	 tipus	

d’informació	que	no	només	és	tècnic	sinó	que	també	és	dens.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Il·lustració 27. Secció Càncer de mama i pulmó. Extret de: https://www.targetslab.com/linies-recerca	

Il·lustració 28. Seccions FASN, Resistència i Scaffolds del web. Extret de: https://www.targetslab.com/linies-recerca	
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5.4	Impacte	Científic	

L’impacte	científic	també	és	un	altre	dels	apartats	més	densos	del	web.	Així	doncs,	s’ha	optat	per	

seguir,	no	només	amb	el	 flat	design	com	al	 llarg	de	tot	el	projecte,	 sinó	també	per	 l’aposta	pel	

contingut	visual	i	agradable,	començant	per	una	imatge	de	mans	escrivint	un	document,	sempre	

amb	el	blau	clar	corporatiu	de	TargetsLab	com	a	referència.	

	

	Destaca	 l’apartat	 de	 Publicacions,	 d’on	 es	

desglossa	 una	 llarga	 enumeració	 de	 títols	

que	 ha	 redactat	 i	 publicat	 en	 diversos	

revistes	i	mitjans	TargetsLab	en	els	darrers	

cinc	 anys.	 Immediatament	 posterior	 a	

l’apartat	 de	 publicacions,	 hi	 ha	 els	

Congressos	 que	 TargetsLab	 ha	 realitzat,	

també,	els	últims	cinc	anys	a	diverses	ciutats	

europees,	motiu	pel	qual	el	fons	de	pantalla	

és	 el	 d’un	 minimalista	 mapamundi	 que	 es	

manté	en	segon	pla	 i	només	trenca	amb	la	

línia	monòtona	del	gris	clar.	

	

	

Per	 últim,	 hi	 trobem	 l’apartat	 de	 Patents	 que	

TargetsLab	ha	desenvolupat,	i	de	les	que	en	té	

propietat.	Són	les	següents:	

• Nuevos	 compuestos	 polihidroxilados	

inhibidores	de	FASN:	P824EP00	(2008).		

• Líneas	celulares	resistentes	a	trastuzumab	

y	 lapatinib	como	modelo	de	screening	de	

compuestos	 antitumorales:	 Breast2Test;	

P201231228	(2012).		

	

	

	

	

	

	

	

Il·lustració 29. Bànner Impacte Científic i secció Publicacions del web. Extret de: https://www.targetslab.com/ impacte-científic	

Il·lustració 30. Seccions Congressos i Patents del web. Extret de: https://www.targetslab.com/ impacte-científic	
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5.5	Impacte	Social	

L’Impacte	 social	 és	 la	 pàgina	 on	 TargetsLab	 mostra	 els	 esdeveniments	 i	 cicles	 en	 els	 que	

col·labora,	combinant	l’àmbit	científic	amb	el	social	o	educatiu.	És	una	pàgina	simple,	de	moment,	

doncs	 només	 es	mostres	 dos	 grans	esdeveniments,	malgrat	 un	d’ells,	 l’Oncoswim	 farà	 la	 seva	

tercera	 edició	 i	 el	 cicle	 de	

conferències	Girona,	una	ciutat	amb	

bona	salut		va	dur-se	a	terme	durant	

gairebé	més	d’un	mes	i	mig.		

	

La	capçalera,	 seguint	el	mateix	estil	

de	títol	notori	 i	 fotografia	amb	tons	

blavosos,	va	ser	feta	en	la	primer	a	de	

les	conferències	del	Cicle	mencionat	

anteriorment	 a	 les	 que	 vam	 tenir	

l’honor	de	ser	convidats.	Cadascuna	

de	les	fotografies	i	títols	redirigeix	al	

webs	 dels	 corresponents	

esdeveniments.	

	

5.6	Contacta’ns	

La	 última	 pàgina	 Contacta’ns,	 ofereix	 de	

forma	més	àmplia	i	còmoda	visualment	el	

que	ja	hem	pogut	veure	al	final	de	la	pàgina	

qui	som.,	doncs	un	dels	principis	bàsics	de	

la	 usabilitat	 és	 el	 de	 poder	 accedir	 a	 les	

mateixes	opcions	des	de	punts	de	partida	

diferents	per	tal	que	a	l’usuari	li	sigui	més	

fàcil	entendre	el	web.	

	

Hi	 trobem,	 primer	 de	 tot,	 un	 gran	 mapa	

interactiu	 de	 Google	Maps	 que	 ens	 indica	

on	es	troba	TargetsLab.	També	s’hi	afegeix	

un	formulari	de	contacte	com	el	primer,	i	una	fotografia	realitzada	per	nosaltres	de	l’entrada	del	

Parc	Tecnològic,	per	tal	que,	no	només	el	visitant	es	pugui	ubicar,	sinó	que	aprofiti	la	bellesa	de	

l’espai	per	crear	sensacions	al	voltant	de	la	marca	i	el	grup.	

	

Il·lustració 31. Bànner Impacte social i apartats de la pàgina. Extret de: https://www.targetslab.com/ impacte-social	

Il·lustració 32.Pàgina Contacta’ns. Extret de: https://www.targetslab.com/contacta-ns 	
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6.	Procediments	posteriors	a	la	realització	del	web	
De	la	sèrie	de	procediments	a	portar	a	terme	dins	la	metodologia	professional	emprada	i,	més	

específicament,	dins	els	objectius	que	ens	hem	marcat;	n’hi	ha	dos	que	només	podien	realitzar-se	

un	cop	el	web	estigués	realitzat.	Aquests	són:	

	

6.1	El	procés	d’acreditació	de	WMA	

Com	 hem	 explicat	 a	 la	 pàgina	 16,	 el	 Col·legi	 Mèdic	 de	 Barcelona	 té,	 des	 del	 1999,	 un	 servei	

d’acreditació	i	certificació	de	webs	mèdics,	amb	la	intenció	que	la	informació	mèdica	que	circuli	

a	 la	 xarxa	 es	 pugui	 llegir	 sense	 cap	preocupació	 per	 la	 veracitat	 d’aquesta.	 El	 segell	 de	WMA	

acredita	la	qualitat	i	la	confiança	del	contingut	dels	webs	mèdics.	

	

Ens	vam	proposar	com	un	dels	objectius	del	treball	acreditar	el	nostre	web	de	TargetsLab,	doncs	

resulta	molt	 interessant	 per	 un	web	 de	 recent	 creació	 poder	 ser	 acreditat	 per	 un	 organisme	

reconegut	a	nivell	internacional	que,	a	més,	és	barceloní.	

	

Com	WMA	afirma	al	seu	web	(2018):	

El	 procés	 per	 a	 l'acreditació	 és	

senzill.	En	primer	lloc,	cal	omplir	el	

formulari	 de	 sol·licitud	 amb	 les	

dades	del	web.	Una	vegada	rebuda	

la	sol·licitud,	si	el	web	compleix	uns	

requisits	mínims,	en	un	dies	rebràs	

un	correu	amb	les	diverses	opcions	

per	 al	 pagament	 per	 a	 l'avaluació.	

Un	 cop	 fet	 el	 pagament,	 s'inicia	 el	

procés	d'avaluació:	si	se	supera,	es	

concedeix	el	segell.	Amb	la	intenció	

que	tots	els	webs	mèdics	que	

es	vulguin	adherir	aconsegueixin	el	segell,	si	no	se	supera,	es	donen	les	recomanacions	

que	s'han	d'aplicar	per	repetir	l'avaluació	i	superar-la.	1		

	

Tot	i	això,	i	havent	seguit	el	Manual	de	Bones	Pràctiques	de	WMA	durant	el	procés	de	creació	de	

la	 web,	 hi	 ha	 diversos	 motius	 que	 fan	 que	 l’acreditació	 no	 pugui	 ser	 feta	 abans	 de	 l’entrega	

d’aquest	treball.	

                                                
1 Web	Mèdic	Acreditat.	(2018).	Extret	de:	http://wma.comb.es/ca/acredita/certifica-web.php 

Il·lustració 33.Esquema del procés d’acreditació de WMA. Extret de: https://wma.comb.es/es/acredita/certifica-web.php 	
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El	 primer	 d’ells,	 com	 es	 pot	 veure	 a	 la	 Il·lustració	 XX,	 la	 manca	 de	 fotografies	 reals	 que	 fan	

referència	a	 l’equip	d’investigadors	a	 la	pàgina	Qui	 som	del	web.	Malgrat	plantejar	una	sessió	

fotogràfica	 per	 tal	 d’assegurar	 bones	 fotografies	 actuals	 per	 a	 tots	 els	 investigadors	 amb	

presència	al	web,	es	va	desestimar	la	proposta	per	la	dificultat	que	podia	suposar	organitzar	tanta	

gent	 en	 els	 diversos	 horaris	 laborals	 i	 torns.	 Així	 doncs,	 es	 va	 suggerir	 que	 se’ns	 enviessin	

fotografies	de	carnet,	per	complir	la	mateixa	funció	d’una	forma	no	tan	adequada,	però	igualment	

vàlida.	Encara	no	les	hem	rebut	i,	per	tant,	no	poden	ser	afegides	al	web,	incomplint	així	el	punt	

3.9.2	Continguts	-	Evidència	de	la	Informació	dels	Principis	de	Bona	Pràctica	(2016),	que	afirma	
que	els	continguts	han	d’estar	comunament	acceptats	per	la	comunitat	científica,	i	es	tindrà	cura	

que	no	hi	hagi	informació	inadequada.	

	

El	segon	motiu	és	la	falta	d’un	apartat	de	l’Avís	Legal	del	web,	que	no	ha	sigut	possible	dur	a	terme	

per	motius	de	manca	de	comunicació	amb	el	grup	de	recerca	durant	 les	últimes	setmanes	del	

procés	de	desenvolupament	del	web.	És	normalment	en	aquest,	on	consten	el	correu	electrònic,	

la	 persona	 o	 institució	 responsable	 i	 la	 informació	 específica	 del	web.	 Amb	 la	manca	 de	 tota	

aquesta	informació	s’està	incomplint	el	punt	3.9.1		Identificació	dels	Principis	de	Bona	Pràctica	

(2016)	de	Web	Mèdic	Acreditat.	

	

El	 tercer	 és	 l’emissió	 d’una	 nova	 normativa	 de	 la	 Unió	 Europea,	 la	 General	 Data	 Protection	

Regulation	(GDPR),	que	va	entrar	en	vigor	de	forma	obligatòria	el	passat	25	de	maig	de	2018	i	

que	regula	la	protecció	de	les	dades	dels	ciutadans	que	viuen	a	la	UE.	Malauradament,	en	poc	més	

de	 dos	 dies,	 no	 ha	 sigut	 possible	 adaptar	 la	 política	 de	 dades	 a	 la	 nova	 llei,	 motiu	 pel	 qual	

s’incompleix	el	punt	3.9.3	Confidencialitat	–	Política	d’ús	de	les	dades	dels	usuaris.	

	

6.2	Pressupost	

Forma	part	de	la	metodologia	professional	que	hem	adoptat	durant	el	desenvolupament	pràctic	

del	treball	i,	per	tant,	del	web,	fer	els	comptes	corresponents	amb	el	client.	

En	aquests	comptes,	a	més	del	cost	de	la	feina	de	desenvolupament	web,	s’hi	suma	les	despeses	

extres	que	han	sigut	necessàries	per	dur	a	terme	el	web,	que	en	aquest	cas	serien:	

• El	preu	dels	dominis	adquirits	(targetslab.com/.es	i	.org)	

• El	servei	del	hosting	al	nostre	servidor	

• La	plantilla	de	Wordpress	

Malgrat	aquest	fet,	com	que	la	ja	citada	metodologia	l’estem	aplicant	en	un	cas	d’excepcionalitat	

com	és	un	treball	de	final	de	grau,	és	incoherent	i	poc	ètic	lucrar-se	del	desenvolupament	de	la	
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part	pràctica	del	treball.	Així	doncs,	no	es	cobraran	les	hores	de	desenvolupament	web,	sinó	que	

només	es	cobriran	es	costos	de	les	inversions	extres	necessàries	per	dura	terme	el	web.	

	

A	continuació,	s’adjunta	la	factura	que	serà	enviada	a	TargetsLab	on	s’exposen	els	conceptes	i	el	

preu	de	forma	detallada,	així	com	també	els	terminis	d’inici	i	venciment	dels	serveis	de	hosting	i	

dominis.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Il·lustració 33. Factura que serà enviada a TargetsLab  per cobrir les inversions fetes pell web. Elaboració  pròpia	
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7.	Prospecció	de	futur	
El	 disseny	 del	 web	 ja	 està	 fet.	 S’han	 procurat	 seguir	 de	 forma	 molt	 acurada	 la	 majoria	 de	

referències	 tan	 teòriques,	 com	 estètiques	 i	 les	 pactades	 amb	 el	 grup	 de	 recerca.	 Si	 mirem	 el	

briefing	inicial	(pàgina	23),	podem	veure	com	gran	part	dels	punts	s’han	seguit	i	tingut	en	compte,	

com	la	presència	dels	colors	corporatius	del	grup	de	recerca,	la	incorporació	del	vídeo	corporatiu	

fet	per	l’Alejandro	García	i	l’Albert	Ramírez	o	la	facilitat	d’ús	i	informació	per	part	de	visitants	o	

possibles	inversors,	ja	siguin	usuaris	mitjans	o	de	l’àmbit	tècnic	científic,	o	possibles	inversors.	

	

Per	 altra	 banda,	 també	 s’han	 seguit	 les	 estructures	 de	 menú	 acordades	 amb	 posterioritat	 al	

primer	briefing,	ja	més	concretes	i	enfocades	al	desenvolupament	pràctic	d’aquest,	així	com	un	

disseny	 pla,	 net,	 clar	 i	 comprensible	 per	 a	 qualsevol	 usuari,	 d’acord	 amb	 els	 coneixements	

d’usabilitat	i	disseny	adquirits	durant	el	marc	teòric.	

	

Un	cop	dit	això,	és	ara	moment	de	definir	quins	són	els	passos	més	immediats	per	tal	d’enllestir	

el	 procés	 de	 desenvolupament	 i	 llançament	 del	 web	 per	 convertir-lo	 en	 una	 eina	 potent	 de	

promoció	i	imatge	per	al	Grup	TargetsLab.	

	

El	 primer	 dels	 passos	 és	 solucionar	 les	 qüestions	 exposades	 anteriorment:	 crear	 les	 pàgines	

d’Avís	Legal	i	Polítiques	de	Privacitat	i	Cookies	per	tal	de	complir	amb	els	estàndards	de	les	noves	

lleis	de	 la	Unió	Europea.	D’aquest	 fet,	 a	més,	també	depèn	que	el	web	sigui	apte	per	 iniciar	el	

procés	 d’acreditació	 de	 Web	 Mèdic	 Acreditat,	 que	 aportarà	 rigorositat	 de	 la	 informació	 i	

professionalitat	al	web.	

	

Un	cop	aquest	pas	estigui	fet,	el	web	podrà	finalment	indexar-se	als	motors	de	recerca	web,	com	

Google	o	Bing,	per	 tal	que	els	usuaris	puguin	 trobar	el	web	a	 través	d’aquests	cercadors,	 com	

també	 per	 tal	 que	 els	 treballs	 duts	 a	 terme	 a	 nivell	 de	 SEO	 puguin	 començar	 a	 donar	

progressivament	els	seus	fruits,	doncs	recordem	que	és	un	procés	que	té	una	durada	d’entre	dos	

i	sis	mesos.	

	

En	quant	a	tasques	a	desenvolupar	a	mitjà	termini,	hi	ha	diversos	aspectes	que	trobo	interessants	

per	tal	que	el	web	de	TargetsLab	no	sigui	només	una	eina	de	promoció	i	difusió	de	la	investigació,	

sinó	que	també	pugui	ampliar	la	base	de	visitants	i	usuaris,	que	només	estiguin	interessats	en	la	

tasca	de	TargetsLab	sinó	que	puguin	 trobar	en	el	web	un	punt	d’informació	 rigorosa	sobre	 la	

recerca	i	el	càncer.	
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Per	això,	trobo	 important	que	el	web	obri	 la	porta	a	usuaris	 i	possibles	 inversors	nacionals	ni	

internacionals,	ampliant	els	idiomes	del	web	a	castellà	i	anglès,	que	afavorirà	i	incrementarà	el	

nombre	de	visites	exponencials	que	el	web	pugui	rebre,	doncs	estarà	indexada	més	vegades	als	

motors	de	recerca	i	en	més	idiomes.	En	referència	al	català,	crec	que	també	es	podria	obtenir	el	

domini	 targetslab.cat,	doncs	 ja	es	 tindrien	 tots	els	dominis	 importants	 i,	d’aquesta	manera,	es	

podria	indexar	cada	un	dels	idiomes	de	la	web	a	un	domini:	el	web	en	anglès	a	targetslab.com,	en	

castellà	a	targetslab.es	i	en	català	a	targetslab.cat.	

	

Una	altra	de	les	tasques	que	trobo	necessàries	és	 l’adaptació	responsive	del	web	per	a	tots	els	

dispositius	 digitals	 doncs	 actualment,	 el	 meu	 coneixement	 només	 ha	 permès	 que	 el	 web	

respongui	 de	 forma	 correcta	 a	 pantalles	 d’ordinador	 portàtils	 i	 de	 sobretaula	 apaïsades.	 Un	

professional	de	la	programació	que	pugui	adaptar-ho	a	tauletes	i	mòbils	farà	que	el	nombre	de	

visites	exponencials	augmenti,	doncs	actualment,	molts	usuaris	utilitzen	principalment	el	mòbil	

com	a	eina	per	navegar.	

	

Finalment,	 suggereixo	 la	 creació	 de	 xarxes	 socials	 (considero	 que	 Twitter	 i	 Facebook	 serien,	

possiblement,	 les	més	adequades)	 i	un	blog;	doncs	ambdues	eines	plegades	aconseguirien	una	

creació	 i	 actualització	 de	 contingut	 freqüent	 bidireccional	 entre	 aquests,	 incrementant,	 la	

visibilitat	del	grup	de	recerca	i	la	posició	del	web	als	motors	de	recerca	com	a	part	del	SEO	extern,	

com	s’explica	a	la	pàgina	8.	

	

Aquests	són	alguns	dels	criteris	que,	al	meu	parer,	considero	importants	per	mantenir	l’activitat	

al	web	 i	assegurar,	no	només	 la	 rigorositat	del	 contingut	 i	 la	 seva	 funcionalitat,	 sinó	 també	el	

trànsit	 de	 tantes	 visites	 i	 usuaris	 com	 sigui	 possible	 per	 tal	 que	 el	web	mantingui	 una	 bona	

prospecció	 de	 futur.	 Per	 altra	 banda,	 i	 seguint	 la	 metodologia	 professional	 emprada,	 estaré	

encantat	d’ajudar	a	realitzar	qualsevol	modificació	o	canvi	en	el	contingut	del	web	que	el	client	

vegi	convenient.	
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