


 1 

Resum 

Aquest treball de recerca explica tot el procediment que s’ha seguit per tal de 
crear l’aplicació per iPhone del museu virtual de la Patum de Berga.  S’ha triat fer 
aquest projecte degut a l’interès que tinc per la informàtica en general i per les 
bones eines de desenvolupament que ofereix Apple, que simplifiquen la feina a la 
persona que programa aplicacions per aparells d’aquesta marca. L’aplicació 
permet mostrar models tridimensionals de les comparses de la Patum (els quals 
han estat prèviament animats i renderitzats) d’una manera fàcil, còmode i intuïtiva 
per a l’usuari. L’aplicació permet un cert grau d’interacció amb l’usuari: pot ampliar 
la figura i desplaçar-se per tal de veure-la més detalladament. A més a més, 
també aporta informació històrica de la comparsa en qüestió, així com contingut 
multimèdia en format de fotografies o vídeos que la comunitat d’internet ha 
carregat a YouTube. La creació d’aquesta aplicació ha suposat un gran repte, el 
resultat del qual ha estat superat d’una manera millor de l’esperada.  
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1. Introducció 

Em preguntava si seria possible començar una aplicació per a iPhone1 partint de 
zero, sense saber programar. Com s’hauria de fer? Seria capaç d’assolir-lo? 
 L’objectiu que m’he plantejat a l’hora de fer aquest treball és mostrar el 
procediment que he seguit per arribar a fer una aplicació del museu de la Patum 
virtual adaptada per a l’iPhone. Tractaré tots els punts que m’han fet falta per 
aconseguir l’objectiu:  

- La iniciació a la programació  
- La creació de l’aplicació (tan el codi com el contingut multimèdia)  
- Finalment, la valoració que en fem tan els usuaris com jo 

 

1.1 Justificació de la recerca  

1.1.1 Interessos personals  

Ja fa anys que m’agrada el tema de la informàtica. Ja des de ben petit, em 
deixava boca-badat el que permetia fer un ordinador i, ara que ja sóc més gran, 
m’agrada saber com funcionen els ordinadors i els programes internament. És per 
això que l’estiu del 2010 vaig començar a fer petits projectes de programació. 
Només eren simples aplicacions fetes amb l’ajuda de vídeos explicatius que feien 
aparèixer o desaparèixer un text prement un botó. No vaig desenvolupar grans 
projectes. El més rellevant va ser-ne un que utilitzava la llibreria de mapes de 
Google2, et localitzava en el mapa i permetia canviar entre la vista de mapa, 
                                            
1 iPhone: línia de mòbils intel·ligents dissenyats i fabricats per Apple Inc. El primer model es va 
presentar el juny del 2007 i fins al moment ha anat evolucionant. Funciona amb el sistema operatiu 
iOS. 
2 Google: empresa amb seu a Mountain View (California, Estats Units) fundada el 4 de setembre 
de 1998 per Larry Page i Sergey Brin. L’objectiu d’aquesta empresa és organitzar la informació del 
món i fer-la universalment accessible i útil. És molt coneguda pel seu buscador online. 
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satèl·lit o híbrid. Aquesta afició va anar creixent i a l’estiu del 2011 vaig començar 
a fer un projecte ja una mica més gran que pretenia recollir tota la informació dels 
instruments de música i classificar-la dins d’una aplicació per iPhone, incloent-hi 
models en 3D corresponents. Com que vaig fer les proves necessàries i em van 
sortir bé, vaig decidir fer una aplicació per iPhone com a treball de recerca. 
Finalment, però, no n’ha resultat una aplicació que doni informació sobre els 
instruments sinó una que permet visualitzar models informàtics de les comparses 
de la Patum de Berga. Penso que la Patum és una festa molt important, tant per la 
ciutat de Berga com per mi i, és per això que vaig decidir canviar l’aplicació 
d’instruments per la de la Patum. El terreny de les aplicacions amb continguts de 
la Patum per a mòbils encara està per explorar i és per això que vaig apostar-hi. 
 

1.1.2 Utilitat de l’aplicació  

Tal com he dit, la idea original del treball no era fer una aplicació amb models en 
3D de les comparses de la Patum, sinó que era fer una aplicació que classifiqués 
els instruments i mostrés els seus models en 3D. Però de manera inesperada, 
quan estava fent les proves de fotografia i modelatge pensant en fer els models 
dels instruments, vaig provar-ho amb una figureta de plom de la Patum i vaig 
veure que el resultat era clarament superior a qualsevol altra prova que havia fet 
fins aquell moment. Aquest fet em va animar a continuar el projecte de fer una 
aplicació per iPhone però d’una manera una mica diferent.  
La idea actual és fer un concepte de museu virtual de la Patum permetent a tota la 
gent que no pot anar-hi físicament, veure-ho encara que estiguin a milers de 
quilòmetres de distància. Alhora també permet a la gent que hi ha anat tornar a 
viure l’experiència d’una manera més interactiva i personal. 
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2. Aplicació mòbil del museu virtual de la Patum 

2.1 Perquè en un iPhone?  

L’iPhone és el telèfon intel·ligent més innovador fins al moment. Tot i que en les 
últimes versions no ha sigut revolucionari com ho va ser, en el seu moment, el 
primer iPhone o l’iPhone 4, segueix marcant un punt molt elevat de disseny i 
qualitat de materials. Per tant, és el producte del mercat de la telefonia 
tecnològicament més desenvolupat i més estable (parlant en termes d’adaptar 
aplicacions) a l’hora d’actualitzacions de hardware3. Aquesta última raó és 
important perquè l’iPhone, a diferència d’altres smartphones4 no canvia 
radicalment cada any, només s’acuatlitza el maquinari per oferir més possibilitats. 
Per posar un exemple, el primer iPhone va sortir al mercat l’any 2007 amb una 
pantalla de 3,5” en diagonal i aquesta mida s’ha mantingut fins a l’iPhone 4s. La 
generació actual, l’iPhone 5, creix fins a les 4”. En canvi, si ho comparem amb els 
seus competidors (per exemple els Samsung5 Galaxy6, que inclouen el sistema 
operatiu de Google Android7), veiem que el primer model (Samsung Galaxy S) va 
sortir amb una pantalla de 4”, el segon (Samsung Galaxy SII) va sortir amb una 
pantalla de 4,3”, i el més recent, el Samsung Galaxy SIII té una pantalla de 4,7”. 
Això significa, que els programadors han d’adaptar la seva aplicació a cada mida 
de pantalla. I aquest problema es multiplica per un número molt gran de mides de 

                                            
3 Hardware: conjunt d’elements físics d’un sistema informàtic, que generalment es compon d’una 
unitat central i de perifèrics. 
4 Smartphones: tot el conjunt de mòbils intel·ligents. Es considera intel·ligent tot mòbil que permet 
fer més que les funcions bàsiques (trucar i enviar missatges) d’una manera fàcil i còmode. 
5 Samsung: important empresa present des de 1938 que és líder mundial en diverses branques de 
la indústria electrònica. 
6 Galaxy: línia de mòbils de l’empresa Samsung amb sistema operatiu Android amb una capa 
personalitzada de disseny anomenada TouchWiz. Té mòbils de totes les característiques: gamma 
alta, mitjana i baixa. 
7 Android: sistema operatiu mòbil amb nucli Linux present en molts smartphones actuals. 
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pantalla i mòbils Android diferents, perquè hi ha molts fabricants i cada un d’ells té 
molta varietat de terminals. En canvi, en els iPhone, actualment només hi ha dues 
mides de pantalla i és més senzill d’adaptar. En la majoria de les actualitzacions 
de maquinari i software del iPhone, actualitzar l’aplicació és tant senzill com obrir 
l’Xcode (el programa per programar aplicacions pel sistema iOS8, tot i que també 
pot programar per Mac i sistemes compatibles en C++) i s’encarrega d’actualitzar 
el codi. Imaginem per un moment que una aplicació consisteix en un lector de codi 
de barres. Com que serà necessari utilitzar la càmera del telèfon, s’ha 
d’implementar una vista en la que es vegi la imatge de la càmera en temps real. 
Imaginem que aquesta aplicació es va fer quan va sortir l’iPhone 3Gs (amb una 
càmera de 3,2 megapíxels9 (mpx)). En sortir l’iPhone 4, com que aquest model té 
una càmera de 5mpx, es va haver d’actualitzar. Actualitzar una aplicació d’aquest 
tipus és tan senzill com obrir l’aplicació amb l’Xcode i automàticament actualitza la 
llibreria10 de codi per fer funcionar la càmera de 5mpx del iPhone 4 (l’Xcode 
detecta quins són els canvis de llibreries). També una de les altres raons de pes 
per decidir tirar endavant aquesta aplicació en ecosistema Apple11 i no en 
Android, són les eines de desenvolupament. Apple serveix l’Xcode gratuïtament a 
qualsevol usuari, a més de proporcionar accés a moltíssima documentació oficial i 
                                            
8 iOS: sistema operatiu present en la línia de mòbils i tauletes de l’empresa Apple Inc. Ha estat el 
primer sistema operatiu avançat per a dispositius mòbils. 
9 Megapíxels: unitat de mesura que s’utilitza per saber la quantitat d’informació en píxels que conté 
un sensor d’una càmera digital o per saber la resolució (en píxels) d’una fotografia digital. 
Correspon a 1 milió de píxels. 
10 Llibreria: conjunt d’arxius de codi que permeten el correcte funcionament d’un software superior 
d’una manera més simplificada. 
11 Apple: empresa multinacional amb seu a Cupertino (California) present des de l’any 1976 que 

dissenya, desenvolupa i produeix diverses línies de productes electrònics de consum. Els seus 
fundadors són Steve Jobs (difunt el dia 5 d’octubre de 2011), Steve Wozniak i Ronald Wayne (va 
fer els tràmits legals per poder obrir l’empresa). Actualment el CEO (director executiu) és en Tim 
Cook. Aquesta empresa ha revolucionat diversos productes ja existents al mercat, com ara els 
ordinadors (amb el Macintosh, l’iPod, l’iPhone i l’iPad). Actualment és una de les empreses amb 
més capitalització per mercat. 
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molts exemples per tal de poder programar amb més facilitat. Amb Android, tot i 
que recentment ha sortit una eina de desenvolupament firmada pel propietari del 
software (Google), no és el mateix perquè no hi ha la mateixa quantitat de 
facilitats a l’hora de programar. A més, aquest entorn de programació per Android 
costa d’instal·lar bé, sobretot en sistemes Mac12 (que és amb el que treballo). Per 
tant, a primera vista em va semblar més fàcil programar en l’ecosistema d’Apple 
que en Android. Les altres alternatives a aquests dos sistemes operatius de 
mòbils intel·ligents, ja no les vaig ni plantejar. En el moment que vaig prendre 
aquesta decisió, el BlackBerry OS13 estava (i encara està) perdent molta quota de 
mercat i té poques opcions per explotar en el terreny d’aquesta aplicació, i el 
Windows Phone 714 (actualment ja actualitzat a Windows Phone 8, amb diverses 
novetats bastant interessants) encara no havia despuntat en el mercat i no es veia 
de manera clara com aniria. Per tant, de moment ja tinc l’aplicació programada en 
iOS, i ara fer una versió per Android podria ser factible. 
 

2.2 Programació en entorn Xcode 

2.2.1 Introducció 

L’Xcode (figura u) es va presentar el dia 24 d’octubre de l’any 2003, al mateix 
temps que la versió 10.3 de Mac OS X. Apple presentava aquest programa com a 
successor de l’entorn de programació que hi havia fins aquell moment, el Project 
Builder. Des del 2003 ha millorat molt i actualment el programa es troba a la 

                                            
12 Mac: línia d’ordinadors de la marca Apple. El sistema operatiu que porten actualment és l’OS X 

(al llarg de la història ha tingut diversos noms, però el nom principal és Mac OS X). 
13 BlackBerry OS: sistema operatiu propi de l’empresa de telèfons BlackBerry que porten tots els 
terminals que fabriquen. Va ser un dels primers sistemes considerat intel·ligent. 
14 Windows Phone 7: sistema operatiu present en els terminals Windows Phone, és programat per 
l’empresa de software Microsoft. És un sistema intel·ligent que fa pocs anys que està al mercat, i 
és completament diferent en concepte i funcionament als sistemes competidors com iOS i Android. 
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versió 4.5. Cada versió aporta noves millores, noves llibreries de programació, 
millors compiladors15, cada vegada facilita més la feina del programador. En un 
principi només es podien programar aplicacions compatibles amb Mac, però a 
partir del 2007 (quan va sortir el primer iPhone), es va actualitzar el programa per 
donar una funcionalitat addicional: programar aplicacions per iPhone OS (l’actual 
iOS). En un principi i fins fa 2 anys (aproximadament) el programa no estava 
disponible per tothom, era només per programadors registrats a Apple (pagant un 
mínim de quota de 99€ l’any) o es podia adquirir per separat (costava uns 4€). 
Actualment, suposo que per potenciar la programació d’aplicacions per iOS, es 
pot descarregar gratuïtament de la botiga Mac App Store16.  
El programa és considerat un programa de desenvolupament integrat (permet 
programar tant el codi com la interfície gràfica). Dit d’una altra manera, per 
desenvolupar qualsevol aplicació des de zero només és necessari utilitzar aquest 
programa (i evidentment tenir els suficients coneixements com per fer-ho). 

 
  Figura 1: interfície gràfica de l'Xcode 

                                            
15 Compilador: programa informàtic que tradueix el codi escrit en un determinat llenguatge de 
programació a un altre llenguatge de nivell més baix (com podria ser codi binari), fent possible que 
la màquina interpreti i pugui dur a terme les accions que s’han de fer. 
16 Mac App Store: botiga online d’aplicacions per sistemes OS X. Els programadors poden enviar 
aplicacions a aquesta botiga, i passant un procés d’aprovació d’Apple poden distribuir-les. 
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A la barra esquerra, veiem el gestor d’arxius, amb tot el necessari perquè 
l’aplicació funcioni (documents de codi i arxius multimèdia, bàsicament). El 
programa permet estructurar-ho en carpetes per fer més fàcil l’organització dels 
arxius. És independent la carpeta on posis els arxius, el programa quan ha de 
buscar algun arxiu no el busca per ubicació, sinó per nom. Per posar un exemple, 
es podria accedir a les fotos del Gegant Nou17 des de la carpeta de la Geganta 
Nova18 i el programa no fallaria ni li passaria res estrany.  
Després tenim una part central on es mostren els documents que tenim 
seleccionats a la part esquerra. Es poden visualitzar molts tipus d’arxius, des 
d’arxius en format PDF, txt, tot tipus d’imatges, models 3D en .DAE... I 
evidentment, els arxius de codi (.h i .m) i interfície gràfica (.xib). Sota d’aquesta 
part de visualització i edició de documents, veiem un espai on no hi ha res escrit. 
Correspon a un petit terminal que mostra els problemes durant l’execució de 
l’aplicació (sempre i quan n’hi hagi algun). També mostra els NSLog (línies que 
indiquen que s’ha realitzat una determinada acció) que hem programat per veure 
si funciona correctament l’aplicació.  
La barra dreta està dedicada a les propietats dels documents, i varia segons 
l’arxiu que tinguem seleccionat. Si tenim seleccionat un arxiu d’interfície gràfica, 
ens mostra opcions i propietats dels elements que hi ha. Si seleccionem una 
imatge, ens mostra les propietats de la imatge (resolució, distància focal, zoom, 
etc.).  
És molt còmode programar en aquest programa perquè té una interfície d’usuari 
neta, clara, pràctica i funcional. He programat en altres entorns (com Microsoft 
Visual Basic 2008 i també una mica d’Eclipse, l’entorn en JAVA per programar per 

                                            
17 Gegant Nou: figura de la Patum de Berga que juntament amb els altres tres gegants formen la 
comparsa dels gegants. També és una figura bastant representativa de la festa, juntament amb 
l’àliga i els plens. Mesura 3,85m d’altura i fa 0,71m de diàmetre, amb un pes de 103,5Kg. 
18 Geganta Nova: figura de la Patum de Berga que fa parella amb el Gegant Nou. Mesura 3,56m 
d’altura i 1,03m de diàmetre, amb un pes de 97,5Kg. 
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Android) i costa una mica més d’aprendre com funciona, però suposo que tot es 
qüestió d’acostumar-s’hi.  

 

2.2.2 Funcionament del programa 

L’Xcode necessita un mínim de 3 arxius per vista19 (en el cas concret de la meva 
aplicació, de vegades es pot prescindir del tercer, ho explicaré més endavant). 
Per poder-ho compilar, ha de tenir un arxiu amb format “.h” (header file, és l’arxiu 
principal de la vista), un altre arxiu en format “.m” (Source file, controla les accions 
i tot el que passa a la vista) i finalment és necessari un arxiu .xib (Interface Builder 
Cocoa Touch XIB, controla la interfície gràfica: elements, disposició, aspecte, 
etc.). L’arxiu .xib pot ser prescindible en una aplicació basada en vistes (que en 
lloc de canviar la vista es canvia el contingut de la pantalla, llavors el contingut 
s’ha de controlar per codi), o en aplicacions que perquè funcionin necessiten 
diferents arxius de codi i que per organitzar-los és millor que estiguin separats 
segons la part del codi que contenen. Però aquest arxiu .xib només és 
prescindible a les vistes individuals, hi ha d’haver una vista general (encara que 
es controli el contingut d’aquesta per codi). Per tant, si volem fer una aplicació 
amb diferents vistes però controlem el contingut per codi, haurem de tenir només 
un arxiu .xib, el general i controlar el contingut per codi. Evidentment, aquests 
arxius es poden enllaçar, sinó no tindria sentit tenir 3 arxius per vista. Aquests 
arxius són tots adaptables a l’aplicació que convingui ja que és el programador el 
que decideix quin nom hi posa i per què els fa servir. 

  

                                            
19 Vista: rectangle definit (que coincideix amb la pantalla de l’aparell on s’executa) on l’UIView 
controla el contingut i les interfícies que han d’aparèixer-hi. La figura 14 de la pàgina 25 mostra un 
esquema gràfic de totes les vistes de l’aplicació. 
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2.2.3 Compiladors integrats 

L’Xcode porta incorporats (com la majoria de programes de programació) una 
sèrie de compiladors. Per aquesta aplicació s’ha fet servir el compilador Apple 
LLVM compiler 4.1 que s’ocupa íntegrament de la gestió de la memòria RAM20 
(una feina que pot portar molts problemes i és complicat de fer), però també 
s’utilitzen altres compiladors (o part d’ells) com el GCC o el LLVM, que permeten 
que el compilador principal pugui fer la tasca de la gestió automàtica de la 
memòria RAM. La figura dos mostra en detall les opcions de compilació que s’han 
fet servir per aquesta aplicació. 

 
Figura 2: detalls de les opcions del compilador de l'aplicació 

 
L’Xcode contínuament està compilant mentre el programador introdueix codi. Ho 
fa perquè d’aquesta manera es poden identificar els errors que es puguin cometre 
ràpidament (ja que ho marca i moltes vegades proposa una solució) i 
periòdicament guarda el projecte automàticament (en cas que l’Xcode es tanqués 
o l’ordinador s’aturés, s’hauria guardat molta part de la feina feta). La figura tres 
mostra el detall de la manera amb que l’Xcode mostra l’error. 

                                            
20 Memòria RAM: memòria d’accés aleatori (random acces memory) que carrega el sistema 
operatiu i els programes amb tot el seu contingut. És temporal i quant es cessa el subministrament 
d’energia es perd la informació que conté. 
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Figura 3: error que sorgeix en canviar intencionadament una part del codi i solució que proposa el programa 

  

2.2.4 Llenguatge de programació per iOS 

Tot sistema operatiu actual té un llenguatge de programació nadiu (o preferit). Per 
exemple el llenguatge de programació nadiu (no ha de ser el mateix llenguatge en 
que està programat el sistema operatiu) de Windows es el C (o C++ en les 
versions més recents). Per Mac i per iOS el llenguatge nadiu que s’hauria 
d’utilitzar per programar una aplicació destinada a aquestes plataformes és 
l’Objective-C21 (en cap cas això significa que sigui l’únic llenguatge que entén el 
sistema). Tot i utilitzar aquest llenguatge, en ambdós casos per poder programar 
són necessàries unes llibreries22 d’Apple anomenades Cocoa23 i Cocoa Touch24. 
L’Xcode és plenament compatible amb aquestes dues llibreries i amb aquest 
llenguatge de programació fet que comporta que tot i haver-hi altres programes 
per programar per iOS i Mac OS X, aquest sigui el programa principal de 
desenvolupament. 
 

                                            
21 Objective-C: llenguatge de desenvolupament basat en C i orientat als objectes. Existeix des de 
l’any 1980 i és original de la companyia NeXT (comprada per Apple l’any 1996). 
22 Llibreries: gran volum d’arxius de codi que fan possible la integració d’un programa amb el 

sistema operatiu i el hardware de l’equip per tal que el programa funcioni de la millor manera 
possible. També contenen les accions i funcionalitats bàsiques. 
23 Cocoa: API (application programming interface – interfície de programació d’aplicacions) per el 
sistema Mac OS X.   
24 Cocoa Touch: API per el sistema iOS, variant de Cocoa amb les modificacions necessàries per 
fer possible l’ús del sistema i aplicacions amb controls tàctils a la pantalla. 
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2.3 Materials i eines 

Els materials i eines que han fet falta per portar a terme aquest projecte han estat: 
ordinador iMac, telèfon mòbil iPhone, càmera de fotos rèflex, focus halogen amb 
peu, trípode, paper d’embalar blanc, llistons de fusta i paper d’alumini. 
Evidentment, també han estat necessàries les figuretes de plom de la Patum per 
poder fer les fotos, així com també una connexió a internet per tal de poder 
generar els models 3D. 
 

2.4 Programació de l’aplicació 

2.4.1 Línies de codi rellevants/imprescindibles pel funcionament de 
l’aplicació 

Hi ha dues parts de codi que considero imprescindibles perquè mínimament 
l’aplicació pugui funcionar i tingui alguna utilitat. El primer és el codi que permet 
canviar entre diferents vistes (mitjançant l’UINavigationController) i el segon és el 
que anima les imatges de les figures de manera que la figura volta (una utilitat 
inclosa dins de l’UIImageView).  
 

2.4.1.1 UINavigationController  

Aquesta aplicació està basada en el NavigationController, una funció del 
programari iOS que permet mostrar i controlar diferents vistes. Per incloure-ho al 
programa s’ha d’introduir a l’arxiu que controla en tot moment el que es veu a la 
pantalla (anomenat MuseuVirtualDeLaPatumAppDelegate). En aquests exemples 
es mostra el codi dels arxius MuseuVirtualDeLaPatumAppDelegate.h i 
MuseuVirtualDeLaPatumAppDelegate.m, de manera que es veu com s’ha 
d’implementar el NavigationController a l’aplicació (figures quatre i cinc): 
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Figura 4: codi (en forma de pseudocodi) de l'arxiu "MuseuVirtualDeLaPatumAppDelegate.m" 

 

 
Figura 5: codi (en forma de pseudocidi) de l'arxiu "MuseuVirtualDeLaPatumAppDelegate.h" 

 
Aquests dos arxius són els principals responsables de controlar el contingut de 
l’aplicació en tot moment. Són accessibles des de qualsevol altre arxiu de 
l’aplicació i és per això que permet canviar entre vistes. Per exemple, permet 

// MuseuVirtualDeLaPatumAppDelegate.m 
#importar "MuseuVirtualDeLaPatumAppDelegate.h" 
@implementar MuseuVirtualDeLaPatumAppDelegate 
@consolidar finestra = _finestra; 
@consolidar navigationController; 
-(BOOL)aplicacioAcabaEngegarAmbLesOpcions:(NSDictionary*) 
OpcionsEngegada 
{ 
    [_finestra afegeixSubvista:navigationController]; 
    [vista ferTotVisible]; 
    return SI; 
} 
@fi 
 

// MuseuVirtualDeLaPatumAppDelegate.h 
#importar <UIKit/UIKit.h> 
@interficie MuseuVirtualDeLaPatumAppDelegate : Objecte 
<DelegatControlAplicacio, DelegatControlNavegacio  
    ControladorNavegacio *controlNavegacio; 
} 
@propietat (notaomic, forta) elementInterfaceBuilder finestraUI *finestra; 
@propietat (noatomic, forta) elementInterfaceBuilder ControladorNavegacio 
*controlNavegacio; 
@fi 
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canviar de la pantalla principal a una segona vista, mitjançant una transició de 
tipus modal o push (puc escollir en quina s’ha de mostrar la vista). Per fer la 
transició són necessàries línies de codi que es mostren a la figura sis, en concret 
aquí es passa de la vista principal (View1) al Gegant Nou (View2). Aquest codi 
també és aplicable a qualsevol canvi de vista que hi hagi a l’aplicació, només 
s’hauria de canviar el nom de la vista: 

 
Figura 6: codi necessari per canviar entre vistes (en aquest cas de la principal al Gegant Nou) 

 
Aquest codi explicat significa el següent:  

• “-(IBAction)CambiarGegantNou: (id) sender”: aquest és l’inici del codi, 
bàsicament defineix l’acció (tipus i nom), i evita problemes de memòria. 

• “View2 *varView2=[[View2 alloc] initWithNibName:@"View2" bundle:nil]; 
[[self navigationController]pushViewController:varView2animated:YES]; 
[varView2 release];”: Aquesta part defineix el que ha de fer l’acció. 
Recordem, volem passar de View1 a View2. En primer lloc citem l’arxiu i 
després definim un punter. Permetem que View2 pugui aparèixer i li diem al 
programa que iniciï View2. Després, mitjançant el NavigationController, li 
diem que passi de View1 a View2 de manera animada amb una transició 
d’estil pushViewController (també podria canviar a la transició modal 
canviant push per modal). Posteriorment, com que ja hem fet l’acció que 
volíem fer, alliberem el punter de la memòria per tal d’evitar problemes. 

 

  

-(IBAction)CambiarGegantNou:(id)sender{ 
View2 *varView2=[[View2 alloc] initWithNibName:@"View2" bundle:nil]; 
[[self navigationController]pushViewController:varView2 animated:YES]; 

[varView2 release]; 
} 
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2.4.1.2 Creació de les animacions de les figures 

Les animacions de les figures estan formades per imatges renderitzades 
prèviament amb l’animació corresponent (s’explica més detalladament al següent 
apartat). Passar aquestes imatges a una certa velocitat crea l’animació. 

 

2.5 Creació de les figures de la Patum 

Els models tridimensionals d’aquesta aplicació són figuretes reals de la Patum 
fetes de plom que han estat digitalitzades informàticament utilitzant un software de 
digitalització en 3D. Aquest software permet crear un model 3D informàtic a partir 
de fotos fetes en diferents angles fent ús de complicats algorismes matemàtics 
(no disponibles públicament) que tenen en compte la profunditat focal de la 
càmera, el zoom i altres valors que proporciona la fotografia digital. Utilitzant els 
algorismes matemàtics, el software analitza les fotos i busca la posició des d’on 
s’ha fet. Amb això hi ha suficient informació per crear un model 3D (model 3D no 
significa el mateix que una foto de 360º) i texturitxar-lo (aplicar-hi colors).  
 

2.5.1 Captura de les figures de plom i posterior obtenció dels models  
tridimensionals 

Per capturar les imatges de les figuretes, primer ha estat necessari preparar un 
petit estudi de fotografia per tal d’aconseguir la millor qualitat fotogràfica possible,  
creant així un espai amb les característiques d’il·luminació idònies. Per aconseguir 
un nivell de qualitat equiparable al professional seria necessari comprar un bon 
equip d’il·luminació i de reflectors però, com que el cost d’aquest material és 
elevat, s’ha optat per crear un equip propi. Com a font de llum, s’ha escollit un 
focus halogen i com a reflector, s’ha recobert una superfície plana amb paper 
d’alumini. Després, s’ha penjat el reflector al sostre, i just a sota s’hi ha situat 
l’halogen (figura vuit).  
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A continuació s’ha ajustat la inclinació del reflector per tal que la llum il·lumini el 
lloc desitjat. També ha estat necessari fabricar una pantalla blanca (feta 
bàsicament de llistons de fusta que formen un quadrat i paper d’embalar blanc) 
per augmentar l’efectivitat del reflector, evitant així que la llum s’escapi pels 
costats. Després, es posa la figura a sota del reflector i amb una càmera digital es 
fan les fotografies necessàries per crear el model informàtic.  

 
Figura 7: muntatge d'estudi realitzat per fer les fotografies a les figures 

 
Aquest procés és força laboriós ja aproximadament cada figura necessita entre 4 i 
5 hores de feina per obtenir un resultat acceptable. Evidentment, hi ha figures que 
queden molt millor que d’altres, però aquest software no és perfecte (com tota la 
resta de programes) i de vegades no entén bé les imatges.  

 

2.5.2 Edició i animació dels models tridimensionals 

Una vegada el model informàtic està completat i processat, com que el software 
utilitzat per digitalitzar no permet ni una edició gaire exhaustiva ni treballar 
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animacions, s’ha d’exportar el model a format .obj (un dels formats més comuns 
per arxius 3D) i importar-lo al programa de modelatge i animació Open Source25 
anomenat Blender (figura 9).  

 
            Figura 8: interfície gràfica del Blender 

Aquest programa permet retocar les figures per aconseguir un millor resultat 
aplicant diferents eines per millorar el mallat (contorn de la figura, format per 
polígons, en aquest cas triangulars). Amb aquest programa també es crea 
l’animació de la figura. Al renderitzar l’animació es creen 100 imatges 
(corresponents a frames26). Això ens permetrà posteriorment generar una 
animació passant aquestes imatges a una certa velocitat, fent que l’ull humà ho 
vegi com una animació i no pas com imatges fixes. Internacionalment es 
considera, que a 25 fotogrames per segon (frames per second - fps) l’ull humà no 
percep imatges fixes sinó que percep imatge en moviment. Normalment, les 
càmeres de vídeo actuals graven vídeo a 25fps o 30fps, (en la majoria de models 
depèn de la resolució d’imatge). La diferència que hi ha entre 25 i 30 fps és 
bàsicament que a 30fps el vídeo es veu més fluid, més àgil que a 25fps. Tot i això 
                                            
25 Open Source: empresa sense ànim de lucre que promou els beneficis de crear software lliure, 
sota la llicència Open Source. 
26 Frames: fotogrames. 
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la diferència no és molt significativa, i una animació a 25fps requereix menys 
fotogrames que a 30fps si tenen la mateixa durada. Tenint en compte que 
l’aplicació contindrà fotogrames de totes les comparses, com menys fotogrames 
tingui menys espai en disc ocuparà (i més possibilitats hi haurà que els usuaris se 
la puguin descarregar més ràpidament). Generar l’animació d’imatges no és una 
tasca senzilla i requereix molta potència de processador i de targeta gràfica. Com 
que no disposo d’aquesta potència l’ordinador ha tardat entre 15 i 20 minuts a 
generar l’animació completa d’una sola figura (generar-les totes ha suposat hores 
de renderitzat).  
 
Cada animació té 100 fotogrames i l’animació està renderitzada a 25fps. Amb 
aquestes dades, fent uns petits i senzills càlculs matemàtics es pot saber quants 
segons ha de durar l’animació per tal que l’ull humà percebi moviment i no 
imatges fixes. Sabent que el mínim per percebre moviment són 25fps i tenim 100 
fotogrames, fent un factor de conversió, podem saber la durada de l’animació: 
 
100 fotogrames

25 fps
= 4 segons  

 
Per tant, l’animació ha de durar 4 segons.  
 

 
Figura 9: mostra de 5 fotogrames de l'animació de l'Àliga 
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2.6 Esquema de les vistes de l’aplicació. Organització del 
contingut 

2.6.1 Presentació del contingut 

Aquesta aplicació està dissenyada de manera que el contingut no es pugui veure 
tot alhora a la pantalla. Això en un principi sembla un problema però, en realitat, hi 
ha una solució força senzilla i atractiva que indirectament, tots sabem com 
funciona. Quan obrim una pàgina web en un ordinador, no esperem que la pàgina 
web es mostri completament a la nostra pantalla, sinó que només en veiem la part 
superior i després podem desplaçar-nos amunt i avall. En aquesta aplicació hi ha 
incorporada una funció molt semblant que permet, a més a més del 
desplaçament, altres funcions: l’element gràfic UIScrollView. Aquest component 
és present en dues parts fonamentals d’aquesta aplicació (en la vista inicial i en la 
vista de les figures) però no es comporta de la mateixa manera en ambdues 
vistes. Primer s’explicarà com funciona i què permet fer en la vista principal i 
després en la vista de les figures.  
La vista principal (figura 11) és una vista paginada27 que permet a l’usuari fer 
gests de desplaçament a dreta o a esquerra, de manera que pot escollir la figura 
que vol. L’UIScrollView en aquesta vista està programat de manera que contingui 
totes les imatges de les figures una al costat de l’altre, formant una llarga tira de 
contingut generat fora de la pantalla. En prémer-ne una, s’entra a la figura. 

                                            
27 Paginada: vista en que cada una certa amplada (en aquest cas 320 píxels) correspon a una 
pàgina. 
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Figura 10: esquema de la vista principal. Les pàgines que tenen transparència corresponen al contingut que 
es genera fora de la pantalla. Es mostraran quan l'usuari canviï de pàgina 

 
 
 
En la vista de les figures (figura 12) l’UIScrollView està implementat de manera 
que permeti fer zoom i desplaçar-se per la figura. És el mètode més utilitzat per 
habilitar la funció de zoom en l’ecosistema iOS ja que és un dels més fàcils 
d’implementar. 
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Figura 11: mitjançant l'UIScrollView podem fer zoom a les figures allunyant dos dits sobre la pantalla 

 

2.6.2 Obtenció del contingut 

A part de les imatges de les figures, la resta del contingut prové d’altres fonts. Els 
textos informatius que acompanyen cada comparsa han estat extrets del web del 
museu virtual de la Patum de Berga. Es va contactar amb els responsables per 
comentar-los el projecte que s’estava duent a terme i van mostrar-se interessats, 
així que van permetre utilitzar el material que fos necessari per la realització de 
l’aplicació (ja fossin els textos o imatges i/o vídeos relacionats). La música que 
acompanya cada comparsa, ha estat cedida per la Cobla Pirineu de Berga 
(formació musical de la qual en formo part). Correspon a una gravació en directe 
de La Patum de l’any 1996 (el fet de ser en directe ajuda que l’usuari se senti a la 
plaça, on es desenvolupa en la realitat). Pel que fa a les imatges fixes de la 
galeria d’imatges de cada comparsa, algunes són personals, d’altres són extretes 
d’internet (imatges sense copyright) i d’altres provenen del museu virtual de la 
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Patum. Els vídeos, tots estan penjats a YouTube28, només s’ha fet una selecció i 
es mostra segons la comparsa a que s’ha d’associar. 
 

2.6.3 Organització de les vistes  

Cada vista té una certa informació que es vol transmetre a l’usuari. Després de 
vàries proves amb diferents maneres d’organitzar-les, he arribat a la conclusió 
que la millor manera de fer-ho és de la forma que es mostra a les figures 13 i 14. 

 
Figura 12: diagrama de flux de l'aplicació 

                                            
28 YouTube: pàgina web (actualment propietat de Google) que permet que els usuaris pengin 
vídeos i els puguin compartir de manera fàcil. Es poden emmagatzemar els vídeos en alta definició 
i permet escollir si el vídeo és per ús personal o públic. Ha estat una eina important per la 
realització d’aquest treball de recerca ja que les innovacions que feia en l’aplicació les carregava al 
YouTube i les compartia amb el tutor. 
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Figura 13: esquema gràfic de les vistes que té l'aplicació. 
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2.7 Falten “X” dies per dimecres de Patum. Com funciona aquest 
compte enrere? 

Per la majoria de berguedans la Patum és una cita a la que no volen faltar i 
sempre tenen ganes de saber quant falta exactament per Patum. Pensem, també,  
que els Berguedans i Patumaires comptem els anys de Patum a Patum 
(concretament de dimecres de Corpus a dimecres de Corpus). 
A la pantalla principal, just a sota de les figures, hi apareix un comptador que diu 
els dies que falten per dimecres de Patum. Pot semblar una cosa simple, fins i tot 
fàcil de dissenyar, però no ho és. L’objectiu d’aquest compte enrere és permetre 
saber a l’usuari quant falta perquè comenci la Patum. Està programat de manera 
que cada dia a les 12.00h del migdia descompti un dia, fent així que el dimecres 
de Patum a les 12.00h digui que falten 0 dies per Patum. 
El sistema iOS és un sistema basat en Unix (antigament era un sistema operatiu, 
actualment és el nucli (o en alguns casos puntuals sistema sencer) de diferents 
sistemes operatius com Mac OS X, Linux i Solaris). El temps informàtic/digital dels 
sistemes Unix es compta en segons des del dia 1 de gener de l’any 1970. Cada 
segon que passa es compta i cada 60 segons es fa un minut, i cada 60 minuts 1 
hora, i cada 24 hores 1 dia, etc. D’aquesta manera s’aconsegueix molta precisió a 
l’hora de comptar el temps. Es poden fer càlculs senzills (però complicats degut a 
que els números són molt grans, surten xifres de milers de milions) per saber el 
segon actual, però hi ha multitud de pàgines web que converteixen el temps actual 
en segons que ens estalvien la feina i també els possibles errors que puguem 
cometre. Per exemple, el dia 30 de desembre de 2012 a les 23.59.00h (en temps 
GMT29) correspon al segon 1356911940 en temps Unix.  
-   Demostració per saber a quin segon correspon el dia 30 de desembre de 2012 

a les 23.59.00 (calcular una data en temps Unix): 

- Calcular quants segons té un any: 

                                            
29 GMT: Greenwich Mean Time, una referència de temps absoluta que no varia amb les estacions.  
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o 1!!"# · !!"#!!"#$!!!"# · ! !"!!!!!"# ·
!"!!"#
!!! · ! !"!!!!!"# = 31536000! 

- Com que s’han de tenir en compte els anys de traspàs cal saber quants n’hi 
ha entre el 1970 (l’any que es va començar a comptar el temps en sistemes 
Unix) i el 2012. En total n’hi ha 11. Per tant, per saber els segons entre el 
1970 i el 2012 haurem de sumar-hi 11 dies, corresponents a la suma dels 
dies extres que té cada any de traspàs. Aquests dies s’han d’expressar en 
segons per poder-los sumar correctament: 

o 11!!"#$ · ! !"!!!!!"# ·
!"##!!
!!! = 950400!! 

- Ara cal saber quants anys estan compresos entre el 2012 i el 1970. Si fem 
la resta entre aquests dos sabrem el resultat: 

o 2012− 1970 = 42!!"#$ 
- Ara ja podem saber exactament quants segons han passat des de l’1 de 

gener del 1970 fins a l’1 de gener del 2012: 

o 42 · 31536000 = 1324512000!! 
! Cal afegir també els segons que corresponen als anys de 

traspàs que hem calculat anteriorment: 

• 1324512000+ 950400 = 13254624000! 
- Com que hem considerat l’any 2012 com a any de traspàs i ja hem sumat 

el dia addicional que té, hem de ser conscients que l’any 2012 passa a tenir 
365 dies. Per saber quants segons hi ha fins el dia 30 de desembre de 
2012 a les 23.59.00h fem les següents operacions: 

o El dia 30 de desembre és el penúltim dia de l’any, per tant, el dia 
número 364. Si fem la resta entre el primer dia i el 364, obtenim 
quants dies hi ha entre l’1de gener i el 30 de desembre: 

! 364− 1 = 363, que equival a 31363200! 
o Si sumem els segons que representen 42 anys amb els segons que 

representen 363 dies, obtenim quants segons hi ha entre el 1970 i el 
dia 30 de desembre de 2012 a les 00.00h: 

! 1325462400+ 31363200 = 1356825600! 
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o Per finalitzar, només hem d’afegir els segons que hi ha des de les 
00.00.00 fins a les 23.59.00h: 

! 23!ℎ · !!"##!!!!! = 82800! 

! 59min !· ! !"!!!!!"# = 3540! 
! 1356825600+ 82800+ 3540 = !"#$%!!%&'( 

 
 
Després de fer aquests càlculs, només hem de programar que l’aplicació faci 
aquesta funció.  

2.8 Funcionament de la música 

A la vista de les figures, a la part inferior esquerra de la pantalla, hi ha un botó 
triangular que en prémer-hi sobre sona la música de la figura en qüestió (entre 
d’altres accions).  
El codi d’aquesta part del programa és molt similar a la forma en que es fan les 
funcions condicionals en el llenguatge C++ tal com s’explica la figura 16.  
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- (void)viewDidLoad 
{ 
   NSURL *url = [NSURL fileURLWithPath:[NSString 
stringWithFormat:@"%@/Corpus de 1927.mp3", [[NSBundle mainBundle] 
resourcePath]]]; 
   audioPlayer = [[AVAudioPlayer alloc]init]; 
[boto setImage: [UIImage imageWithContentsOfFile:[[NSBundle mainBundle] 
pathForResource:@"play_boto.png" ofType:nil]] 
forState:(UIControlStateNormal)]; 
} 
//Carreguem el so que volem que es reprodueixi i inicialitzem el reproductor 
d’àudio. Establim la icona amb que s’ha de mostrar el botó (en aquest cas la 
icona anomenada play_boto.png). 
-(IBAction)play:(id)sender{  
//Definim una acció que posteriorment podrem enllaçar amb un element gràfic. 
    if (clicked == 0) { 
//Comencem la condició. Prèviament hem definit els 2 estats en que pot estar el 
botó clicat (estat 1 clicked* = 1) o no clicat (estat 0 clicked = 0). El que hi hagi 
entre la clau oberta i la clau tancada només passarà exclusivament si el botó 
no ha estat clicat. 
        clicked = 1;  
//Canviem l’estat del botó a clicat 

Figura 16: fragment de codi que permet reproduir música dins de la vista de figures  
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Figura 14: fragment de codi que permet reproduir música dins de la vista de les figures 

 

audioPlayer.numberOfLoops = -1;  
//Definim el nombre de vegades que l’audioPlayer haurà de repetir el so 
assignat. El valor -1 significa infinites vegades. 
   [audioPlayer play];  
   [boto setImage: [UIImage  
imageWithContentsOfFile:[[NSBundle mainBundle] 
pathForResource:@"pausa_boto.png" ofType:nil]] 
forState:(UIControlStateNormal)]; 
//Comencem la reproducció del so i establim que la icona del botó sigui una 
altra, en aquest cas una imatge de pausa.  
    } 
    else  
//Definim una altra opció en cas que l’estat del botó no sigui 0. 
 { 
   [audioPlayer pause];  
   clicked = 0;  
   [boto setImage: [UIImage 
imageWithContentsOfFile:[[NSBundle mainBundle] 
pathForResource:@"play_boto.png" ofType:nil]] 
forState:(UIControlStateNormal)]; 
//Pausem la música (ja que s’estarà reproduint i el botó mostrarà la icona de 
pausa), posem l’estat del botó a clicked = 0 (així, si volem, podrem tornar a 
engegar la música) i, finalment, canviem una altra vegada la icona del botó per 
play_boto.png.  

 }  
} 
NOTA: Aquest fragment de codi no conté totes les accions de codi que 
s’executen en definir l’estat de clicked en 0 o 1. Només hi ha les accions 
estrictament relacionades amb la reproducció de la música. 
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Per a una millor comprensió de l’acció bàsica de com funciona la reproducció de 
la música, la figura 17 mostra un diagrama de flux relacionant-ho amb l’estat del 
botó (clicked = 0/1) 

 
Figura 15: diagrama de flux que utilitza el botó de la reproducció de música 

 

2.9 Experiència d’usuari (o ergonomia) 

Aquesta aplicació està pensada perquè els usuaris que utilitzen a diari el sistema 
operatiu iOS puguin fer-la funcionar. Conté certs elements gràfics que els que 
estan familiaritzats amb el sistema operatiu identifiquen ràpidament i saben quina 
funció pot fer. Un exemple n’és la pantalla principal: en una de les moltes proves 
que es van fer, es va descobrir que molta gent usuària d’iOS a diari no sabia com 
fer-la funcionar. Només el fet de posar els puntets blancs a la part inferior, 
persones que no l’havien provat mai van identificar aquest element i associar-ho a 
que hi havia més contingut i, per tant, van saber com funcionava. Fàcilment es 
podria pensar que hauria estat més senzill fer que la primera vegada que s’obri 
l’aplicació sortís una pantalla que digués com funciona, però la realitat és que 
poca gent para atenció a les guies d’inici. Una bona aplicació és aquella que amb 
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molt poca informació l’usuari pot fer-la funcionar i treure’n tot el seu potencial. Tot i 
això en un futur no es descarta incloure algun tipus d’ajuda en una nova vista per 
si es donés cas que algú no la sabés fer anar.  
 

2.10 Dificultats a l’hora de programar 

Al principi, si no has fet mai programació i ningú te n’ha ensenyat, programar és 
com entrar en un món desconegut on les coses són diferents i no entens com 
funcionen. Com tots els programadors vaig començar fent petites i senzilles 
aplicacions que permetien entendre com funcionava el programa que tenia davant 
i esbrinava, també, què li podia fer fer. La primera, sempre és la mateixa: “Hello 
World”: dues paraules que apareixen prement un botó. No és fàcil i, al principi, se 
t’escapen moltes coses i resulta decebedor estar davant d’una màquina que 
utilitzes a diari, que saps com funciona externament però que no saps fer-la 
funcionar internament (seria equiparable a escriure en un teclat d’ordinador amb 
totes les lletres canviades de lloc). Després és qüestió d’anar pujant de nivell: 
mostrar una foto, fer una aplicació que tingui diferents vistes... Amb això realment 
sembla que no facis res de profit però en realitat ajuda a entendre perquè passen 
les coses (sobretot quan sorgeixen errors que no saps d’on surten). Aquest 
procés d’aprenentatge és llarg i l’important no és fer que les aplicacions de prova 
funcionin, sinó que l’objectiu és entendre com funcionen i saber en tot moment 
què se li està dient al programa. Una vegada vaig entendre com funcionaven les 
coses, vaig començar a desenvolupar el meu objectiu fent l’aplicació que jo volia 
fer, no la que em deien que fes en les guies d’aprenentatge. Així que vaig tenir 
feta la base principal vaig topar-me amb la dificultat que suposava fer-li fer altres 
accions (sobretot el tema de la música integrada i la gestió eficient de la memòria 
RAM). Tot i això, res és equiparable a l’esforç que va suposar començar a 
programar des de zero en aquest llenguatge. 
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2.11 Evolució del disseny de l’aplicació 

Tots els programes actuals tenen un disseny de la seva interfície gràfica. Durant 
la realització d’aquest projecte hi ha hagut diferents dissenys. D’aquesta manera 
es pot millorar l’anterior per fer-lo més agradable visualment. 
 

2.11.1 Disseny inicial 

Com s’ha comentat en apartats anteriors, la idea inicial d’aquest projecte era fer 
una classificació dels instruments musicals. El primer disseny fet és el que mostra 
la figura 18. El fons és texturitzat amb un degradat de colors marrons-taronja i les 
icones mostren diversos instruments. 

 
Figura 16: disseny inicial de l'aplicació 

 

2.11.2 Segon disseny 

El segon disseny de prova correspon a la primera versió beta de l’aplicació de la 
Patum. A la vista principal hi ha un fons verd i vermell, imitant els colors de la 
Patum i, a la vista de figures, el fons és de color gris. El contingut és presentat per 
una llista de text i així es navega entre figures. La figura 19 mostra aquests 
dissenys. 
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            Figura 17: aspecte visual del segon disseny (vista principal i vista de les figures) 

 

2.11.3 Tercer disseny 

El tercer disseny és una petita modificació de l’anterior. A la pantalla principal, en 
lloc de tenir un fons verd lluent, s’hi ha aplicat una textura que suavitza el color i 
dóna un millor acabat. 
 

 
Figura 18: tercera versió del disseny de l'aplicació 



© 2014 Joan Serra i Ortega 

 35 

 2.11.4 Quart disseny (definitiu) 

Actualment l’aplicació mostra l’aspecte corresponent a la quarta versió de disseny. 
És el disseny que fa el canvi més important respecte els altres, ja que es passa 
del concepte de navegació segons els noms (organitzats per taules) a un disseny 
amb la navegació per imatges. És un disseny molt més gràfic i agradable que els 
anteriors i, és per això que fins que no es pugui millorar, aquest és l’aspecte que 
tindrà. Tots els fons que contenen imatges de les figures de l’aplicació són de 
color negre, per ressaltar millor les figures. En general, tota l’aplicació té un 
aspecte més simple amb aquest disseny, tal com es mostra a la figura 21. 
 

 
Figura 19: disseny actual de l'aplicació 
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2.12 Manual de funcionament i funcions que realitza l’aplicació 

El funcionament d’aquesta aplicació no és gens complicat. Com s’ha dit en 
apartats anteriors, aquesta aplicació està pensada per tal que un usuari freqüent 
d’un aparell amb sistema iOS pugui utilitzar-la sense necessitat de seguir cap 
mena de guia. Això comporta que l’aplicació sigui agradable i fàcil d’utilitzar, 
perquè no és necessari aprendre com funciona, l’usuari ja ho sap. 
 

2.12.1 Funcionament de la vista principal 

La vista principal és una vista en que la major part del contingut es genera fora de 
la pantalla. L’usuari, per anar descobrint les figures ha de passar el dit de dreta a 
esquerra tal com mostra la figura 22. Aquest gest es pot repetir de forma contrària 
(passar el dit d’esquerra a dreta) i s’anirà desplaçant entre les figures de la 
manera que es vulgui. També hi ha un botó a la part superior dreta que conté 
diferents informacions sobre l’aplicació (s’hi accedeix tocant a sobre). 
 

 
  Figura 20: gest per descobrir figures noves 
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2.12.2 Funcionament de la vista de les figures 

La vista de les figures (figura 23) permet poca cosa ja que la majoria de les 
accions que hi tenen lloc no les controla l’usuari sinó el programa. Bàsicament 
podem fer zoom in i veure la figura amb més detall (o fer el gest contrari i veure la 
figura completa), reproduir o pausar la música i entrar a la vista de detalls.  
Per reproduir o pausar la música només s’ha de prémer el botó de la part inferior 
esquerra i, també, s’ha de fer de la mateixa manera per accedir a la vista de 
detalls (situat a la part superior dreta). 
 

 
 Figura 21: gest per fer zoom in i veure amb més detalls la figura 
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2.12.3 Funcionament de la vista de 
detalls 

La vista de detalls és senzillament una 
taula que mostra 3 opcions: descripció, 
galeria i vídeos. Tocant el botó “Enrere” 
de la part superior dreta torna a la vista 
de les figures. 
 
Figura 22: possibilitats de la vista de detalls 

 
 
 

Figura 23: funcionament de la descripció 

 

2.12.4 Funcionament de la 
descripció 

La vista de descripció tècnicament 
s’assembla a la vista principal, gran part 
del contingut es genera fora de la 
pantalla. L’usuari ha de desplaçar el dit 
de la part inferior a la part superior per 
poder llegir tot el text. Per sortir ha de 
prémer la creu blanca (amb fons negre) 
de la part superior dreta i es retorna a la 
vista de detalls. 
 
 
 

Figura 24: possibilitats de la vista de detalls 

Figura 25: funcionament de la descripció 
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2.12.5 Funcionament de la galeria d’imatges 

La galeria d’imatges és una mescla entre la vista principal i la vista de les figures. 
Permet passar de fotografia (com si fossin les figures de la pantalla principal) i 
permet fer zoom dins de cada una (com si fos la vista de les figures). Per sortir, 
l’usuari ha de tocar una vegada qualsevol lloc de la pantalla i apareix una creu 
blanca amb fons negre a la part superior dreta. Tocant aquesta creu es torna a la 
vista de detalls. Les figures 26 i 27 mostren aquestes accions que pot fer l’usuari. 
 

  
Figura 24: funció de zoom de la galeria d'imatges 
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Figura 25: desplaçament entre fotografies i retorn a la vista de detalls 

 

2.12.6 Funcionament de la vista de vídeos 

La vista de vídeos mostra una pàgina del 
YouTube. L’usuari pot visualitzar els vídeos 
prement sobre ells i també té opcions per retornar 
a la pàgina anterior, avançar o tornar a carregar la 
pàgina web. Tocant a sobre del botó “Tornar” 
retorna a la vista de detalls. 
 
Figura 26: detall de la vista de vídeos 

 
 
 
 
 

Figura 28: detall de la vista de vídeos 
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3. Ampliació de la recerca 

3.1 Adaptar l’aplicació per l’iPad 

Actualment, moltes aplicacions que hi ha a l’App Store d’Apple tenen versions tan 
per iPhone com per iPad. L’objectiu de fer una aplicació per iPad és millorar 
l’experiència d’usuari, ja que al tenir una pantalla més grossa permet més 
interacció amb el contingut de l’aplicació. Com que és una aplicació en que el 
contingut és molt important, crec que tenir una aplicació adaptada per l’iPad és 
fonamental i no tardaré molt a adaptar-ho. Ara bé, moltes aplicacions que són 
compatibles amb l’iPad no aprofiten la pantalla per millorar l’experiència, i són 
simplement aplicacions d’iPhone adaptades a una pantalla més grossa. És per 
això que he preferit no presentar una aplicació adaptada per l’iPad i esperar a que 
pugui oferir una experiència d’usuari clarament superior. 
 

3.2 Adaptar l’aplicació per funcionar en Android 

De fet, en el moment d’escriure aquestes línies ja m’estic introduint en el 
desenvolupament de l’aplicació per Android. Android és el sistema operatiu de 
mòbils intel·ligents amb més aparells al mercat i, per una aplicació d’aquest tipus, 
és imprescindible tenir una aplicació que es pugui instal·lar a la majoria 
d’smartphones. L’objectiu és tenir-la llesta abans de la Patum del 2013 però no sé 
si serà possible. El procés d’aprenentatge per programar en un altre sistema costa 
més que el primer que has après a programar, perquè parteixes d’una base 
important de l’altre sistema que no serveix de res i inconscientment ho compares, 
cosa que només fa veure inconvenients al sistema desconegut. Quan comences 
amb el nou, degut a no saber el seu funcionament, desanima veure com les coses 
que amb el sistema conegut es podrien fer en un moment, amb el sistema 
desconegut no es completen fins al cap de molts intents i hores. Es necessiten 
moltes ganes i força de voluntat per poder-ho tirar endavant i cada vegada que 
s’aconsegueix alguna resultat satisfactori ajuda a continuar. 
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3.3 Millorar l’experiència interactiva  

Degut a que el Patronat de la Patum va mostrar el seu interès en aquest projecte, 
fa uns mesos vam fer una reunió en la que vam decidir què s’havia de fer per 
continuar-lo i seguir endavant. El pròxim punt és fer els models informàtics de les 
figures reals i tornar a renderitzar les animacions amb les figures originals de la 
Patum. Aquest procés però, és lent ja que si per fer fotos a una figureta de 15cm 
d’altura he tingut força entrebancs, no vull imaginar-me com hauré de fer les fotos 
a figures de fins a quasi 4m d’alçada. La complicació és evident i s’ha de trobar 
alguna manera de solucionar-la. Només canviant les fotos de les figuretes de plom 
per les reals, l’experiència d’usuari milloraria molt. 
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4. Conclusions 

La realització d’aquest treball ha suposat un gran repte per mi. He ampliat de 
manera clara els meus coneixements informàtics ja que abans de fer aquest 
treball només dominava la capa superior del software. Ara conec què hi ha a sota 
d’aquesta capa i com funciona. Això m’ajuda al dia a dia, ja que puc entendre 
millor com funcionen els programes.  
A base de moltes hores de programació finalment he aconseguit programar una 
aplicació que supera les meves expectatives inicials, sent una aplicació atractiva, 
intuïtiva i útil, tot i que encara es podria millorar més. Hi ha certs aspectes de 
programació i contingut multimèdia que m’hauria agradat afegir (com la possibilitat 
de carregar el model 3D directament utilitzant motors gràfics o fer els models de 
les comparses reals), però degut a diversos motius (principalment una data 
d’entrega ajustada per fer possible la seva realització) no m’ha estat possible. És 
per aquest motiu que aquest treball de recerca no acaba aquí. El pròxim objectiu 
és, amb la col·laboració del Patronat de la Patum i l’Ajuntament de Berga, portar 
aquesta aplicació a l’App Store d’Apple per tal que les persones interessades 
puguin descarregar-se-la. Tot i això, estic més que satisfet amb el resultat obtingut 
fins aquest moment i estic segur que la realització d’aquest projecte m’ajudarà, 
d’una manera o altra, en etapes posteriors de la meva vida 
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