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1. Generalitats 
 

1.1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS WEBS CLICPORTAL 
 

 Disseny configurable amb opcions de: 
- Línia gràfica global (3 opcions) 
- Opcions de color (10 per línia gràfica) 
- Opcions de tipografia ( 3 opcions) 
Modificació dinàmica de les opcions sense alteració dels continguts carregats 

 Pàgina principal (Home) configurable combinant lliurement imatges, fitxers flash, textos i destacats de 
continguts (notícies, agenda, projectes, serveis, anuncis i/ó fotogaleries)  

 Configuració del Menú del web totalment adaptable a les necessitats de cada entitat en base a 18 tipologies 
diferents d’apartats de continguts i funcionalitats: 
 

Presentació Agenda Taulell d’anuncis 
Història Notícies Membres 
Organització Projectes Subscripció al Butlletí  
On som Galeries fotogràfiques Enllaços 
Fes-te soci Participacions Cercador global 
Activitats /serveis Documents Gestió de contactes 

 
- Creació d’apartats (ítems de menú) en nombre il·limitat a partir dels apartats tipus disponibles (funció 

Desdoblar) 
- Canvi de nom, ordenació i creació d’agrupacions d’apartats 
- Activació i desactivació d’apartats (opció permanent) 

 Opcions multiidioma  
- Lliure elecció d’idioma principal. Modificable. 
- Creació de versions d’idioma amb estructures de menú i Homes específiques per a cada idioma 
- Configuració d’apartats comuns per a varis idiomes (espais de participació, taulells d’anuncis,...) 
- Possibilitat d’aprofitament de continguts d’un idioma per a altres idiomes (funció Capturar) 

 Butlletí electrònic:  
- Edició automatitzada a partir de la selecció assistida dels continguts del portal. 
- Gestió de subscriptors. 
- Tres opcions d’enviament: a Subscriptors; a Membres; ó, a Membres Seleccionats (la junta,...)  

 Espai d’Intranet restringit a usuaris que accedeixen amb contrasenya (usuaris Membres). Possibilitat de crear 
un menú restringit en base a les mateixes tipologies d’apartats que ofereix l’aplicació. 

 Opció de disposar d’un Web Reduït per tal que una Entitat pugui introduir directament continguts d’Agenda, 
Serveis i Notícies, al Portal d’Entitats, sense necessitat de tenir un web publicat. Opció de conversió directa 
d’un Web Reduït a Web Normal i viceversa  

 
 

1.2. MANTENIMENT 
 Directament per Internet amb un navegador web, sense necessitat d’instal·lar cap programa específic ni de 

tenir coneixements de programació. 
 Cinc tipus d’usuaris diferents per a cada portal d’entitat, amb la següent jerarquia de drets: 
- Administrador Entitat (crea el Web, configura: disseny, idioma, Home i menú i edició d’usuaris) 
- Editor (crea, esborra i modifica continguts) 
- Intern (gestiona els Membres de l’Entitat, edita i envia butlletins electrònics, i, gestiona  els contactes) 
- Membre (accedeix als continguts exclusius per a Membres de l’Entitat: ítems de menú Interns)  
- Usuari general ó Anònim (consulta/interactua amb prestacions obertes del web: ítems de menú Públics) 
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 Manteniment “al vol”. Enllaços d’edició, visibles pels editors, al costat de qualsevol contingut publicat. Els 
enllaços mostren el contingut en un formulari d’edició. 

 Manteniment per apartat. Es mantenen els continguts des del mateix apartat (ítem de menú) en que es 
publiquen. 

 
 

1.3. ALTRES PRESTACIONS REMARCABLES 
 

 Mecanismes per a l’aportació de continguts directament pels visitants del web a apartats del tipus 
Participació, Anuncis, Documents, Enllaços i Fotogaleries. Gestió dels anuncis pels propis anunciants. 
Supervisió per part de l’Administrador. Validació de les aportacions per l’Entitat com a requisit per a la seva  
publicació 

 Àrea de gestió de contactes i de subscripcions a actes d’agenda.  Control de respostes, gestió de 
confirmacions i llistes d’assistents. 

 Base de dades de membres de l’entitat. Gestió de dades, control econòmic, llistes i extracció de fitxers 

 Opcions de vinculació de continguts entre sí (Agenda i Galeries fotogràfiques amb Notícies, Serveis, 
Projectes, apartats descriptius,...) 

 Publicació automàtica de cercadors en els diferents apartats en funció del nombre de registres carregats. 

 Configuració de la maqueta de les pàgines i dels destacats.  Opció de truncament de continguts llargs amb 
enllaç a pàgina de detall, determinació  del nombre de continguts per pàgina d’un apartat, ... 

 Càrrega d’imatges amb càlcul automàtic de miniatures i formats de publicació. Edició d’etiquetes descriptives 
per a l’accessibilitat. 

 Opció generalitzada de fitxers annexos i enllaços a altres webs. 

 Declaració del web en estat de manteniment.  
 Elecció de la grandària de lletra per part dels visitants del web en totes les opcions de disseny. 
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2. Procés de Generació d’un Web cliCportal 
 
 

2.1. DEFINICIONS 
 
 ORGANITZACIÓ PORTAL (OP): Organització que facilita Webs cliCportal, Normals o Reduïts, a les Entitats 

del seu entorn d’actuació, i que pot disposar, o no, d’un Portal d’Entitats (dit també: Portal Associatiu) 
 

 WEB NORMAL: Web que disposa de totes les funcionalitats de cliCportal 
 

 WEB REDUÏT: Web amb accés restringit a usuaris registrats dels Grups Administrador Entitat i Editors, i 
que, en relació a un Web Normal, disposa només de les funcionalitats per a la edició de Notícies, Serveis, 
Actes d'Agenda i dades de l’Entitat, amb l'únic objectiu que aquests Continguts es publiquin al Portal d'Entitats 
amb els mateixos criteris que ho fan els d'un Web Normal 

 
 PORTAL D’ENTITATS: Portal de la OP que, a banda de Continguts Propis relacionats amb les Entitats del seu 

entorn, captura i publica de forma controlada, continguts (dels tipus Agenda, Notícies i Serveis) dels Webs de 
les Entitats, sempre que aquestes n’hagin autoritzat la seva publicació. El Portal d’Entitats inclou l’àrea 
d’Administració, només accessible a l’Administrador del Portal, per a la gestió d’Entitats, Webs i Administradors 
Entitat, etc.. Si una OP no vol publicar el Portal d’Entitats propiament dit, en qualsevol cas disposa de l’àrea 
d’Administració esmentada  (en aquest cas totes les Entitats seran Externes) 

 
 ENTITAT EXTERNA: Entitat que utilitza un Web Normal cliCportal facilitat per la OP, però que no s'integra al 

Portal d'Entitats (no se'n capturen Continguts ni figura al Directori d'Entitats del Portal) 
 

 ADMINISTRADOR PORTAL: únic usuari de l’OP que te accés a l’àrea d’Administració del Portal d’Entitats. 
Té, de forma exclusiva, els permisos necessaris per a: fer altes/baixes d’Entitats; generar/eliminar Webs; 
canviar Webs Normals a Reduïts i viceversa; i, donar d’alta els Administradors d’Entitat 

 
 ADMINISTRADOR ENTITAT: únic usuari d’una Entitat, que disposa de tots els permisos en relació al Web de 

la seva Entitat, excepte el de donar-se d’alta com a Administrador, tasca reservada exclusivament a 
l’Administrador Portal 

 
 IDIOMA PRINCIPAL: Independentment de que es vulgui disposar, o no, d'un Web multiidioma, tot Web ha de 

tenir habilitat, en tot moment, un Idioma Principal, en el que es veurà el Web, per defecte. Quan 
l’Administrador Entitat habilita l'Idioma Principal es produeix l’esdeveniment de creació dels ítems de menú 
per defecte del Web (Menú Configuració i Menú Patró) en aquest idioma. Aquests ítems es podran modificar 
a posteriori. Quan es disposi d'un Web multiidioma, l'Idioma Principal es podrà canviar, en qualsevol 
moment, per qualsevol dels altres idiomes habilitats i publicats. 

 
 MENÚ CONFIGURACIÓ: Conjunt d’ítems del menú d’intranet del que disposen tots els webs cliCportal, i que 

són només accessibles, segons el cas, a determinats usuaris registrats. Aquests ítems no es poden editar (ni 
canviar el seu nom, ni el seu ordre ni desactivar-los o eliminar-los) 

 
 MENÚ PATRÓ: Conjunt ítems del menú públic del Web que es generen per defecte quan l’Administrador 

Entitat habilita l’Idioma Principal del Web i es genera el Web de forma efectiva. A posteriori aquests ítems es 
podran editar [modificar-ne el nom i/ó ordre, Activar/Desactivar, Agrupar/Desagrupar] i, segons el cas: 
Desdoblar, Capturar, Reassignar, incloure en un Àmbit, categoritzar com a Públics o com a Interns i/ó Anul·lar 
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2.2. GENERACIÓ DEL WEB 
 

Per a generar un nou Web, prèviament cal que l’Entitat estigui donada d’alta a la taula d’Entitats de la OP i que 
disposi d’una URL del sistema. En aquest cas, l’Administrador Portal pot generar el nou Web informant la URL. 
 
A continuació, la persona destinada a ser l’Administrador Entitat del nou Web, indicarà a l’Administrador Portal el 
seu nom i adreça e-Mail. Amb aquestes dades l’Administrador Portal donarà d’alta l’Administrador Entitat i li 
assignarà un nom usuari i una contrasenya. Mitjançant la funció Recordar Contrasenya >, l’Administrador Portal 
enviarà un e-Mail a l’Administrador Entitat amb el seu usuari i contrasenya 
Amb aquestes dades l’Administrador Entitat podrà accedir al Web i habilitar l’Idioma Principal. En aquest moment 
es produirà l’esdeveniment de generació del nou Web, del tipus Web Normal, que disposarà dels ítems de Menú 
Configuració i, desactivats, dels ítems de menú del Menú Patró en l’Idioma Principal). 
 
Convé, en aquest moment, que l’Administrador Entitat es canviï el seu usuari i contrasenya, de manera que 
només ell els conegui (l’Administrador Portal, sense saber-los, els li podrà recordar en qualsevol moment 
mitjançant la funció Recordar Contrasenya>) 
 
Si una Entitat vol disposar de Web Reduït, l’Administrador Portal es donarà a sí mateix d’alta com Administrador 
Entitat, habilitarà com a Idioma Principal l’indicat per l’Entitat (si fos el cas, determinarà també la configuració 
multiidioma del web) i activarà, dels ítems de menú d’Agenda, Serveis i Notícies, aquells de que es vulgui 
disposar. Finalment convertirà el web a Web Reduït. Aquest procés es reversible en qualsevol moment 
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2.3. ESTRUCTURA D’ÍTEMS DE MENÚ 
 

Un cop habilitat l’Idioma Principal per l’Administrador Entitat, es produeix l’esdeveniment de generació del nou web 
en l’idioma seleccionat i amb la estructura d’ítems de menú per defecte, que es relaciona a continuació. 
 

Inici  
 

ITEMS DE MENÚ PATRO (Menú Públic, generat per defecte): 
 

Ítems del menú horitzontal (només es podran activar o desactivar, però Agenda i Enllaços també podran 
capturar) 

Cercador 
Contactar 
Agenda 
Butlletí 
Enllaços 

 
Ítems del menú vertical (es podran editar [nom, ordre, Activar/Desactivar, Agrupar/Desagrupar] i, segons el cas: 
Desdoblar, Capturar, Reassignar, incloure en un Àmbit, categoritzar com a Públics o com a Interns i/ó Anul·lar 
(els quatre primers es generen per defecte dins l’Agrupació Qui som) 
 

Presentació 
Història 
Organització 
On som? 
Fes-te Membre 
Serveis/Activitats 
Projectes 
Notícies 
Fotogaleries 
Documents 
Membres 
Participa! 
Anuncis 

 
 

ITEMS DE MENÚ CONFIGURACIÓ (Menú Intranet)((només accessibles a determinats usuaris registrats) 
 
Habilitar Idioma Pral. (Generar el Web, en l’idioma seleccionat i amb el menú patró per defecte) 
Configuració General  (Estat de Publicació, Adreces per Avisos i Configuració Multiidioma) 
Configurar Menú   (Apartats que es volen al Web i establiment de les seves característiques) 
Configurar Disseny  (Configurar el disseny gràfic del web, en base a les opcions disponibles) 
Configurar Home    (Determinar els continguts, disposició i elements gràfics de la Home) 
Grups d’usuaris   (Editar usuaris dels Grups: Administrador Entitat, Editors, Interns i Membres) 
Editar Butlletí   (Crear els Butlletins, editar-ne els continguts i enviar-los) 
Estadístiques  (Consultar les estadístiques de visites als diferents apartats del Web)  
Canviar Contrasenya (Canviar-se la pròpia contrasenya d’accés) 
Esborrar Web  (Esborrar els Continguts i la Configuració del Web mantenint l’usuari 
                                                Administrador  que, habilitant de nou l’Idioma Principal podria reiniciar 
                                                l’edició de continguts del Web) 
Editar Entitat  (Editar les dades de l’Entitat que es publicaran al Portal d’Entitats) 
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2.4. EDICIÓ DE CONTINGUTS DEL WEB 
 
Una de les característiques remarcables de cliCportal és el manteniment de Continguts “al vol”. És a dir: 

 Navegant pel Web com usuari registrat, en qualsevol contingut del Web (editable per aquest tipus d’usuari) es 
visualitza un enllaç (Editar >) que porta de forma directa al formulari d’edició d’aquest contingut concret. 

 Manteniment per apartat. Es creen i es mantenen els continguts des del mateix apartat (ítem de menú) en que 
es publiquen. 

 Ultra els enllaços Editar > esmentats (per a l’edició directa de continguts concrets), per al manteniment global 
de l’apartat, els usuaris registrats que disposin dels permisos necessaris (veure apartat  3.6 Grups d’Usuaris) 
visualitzaran, a la part superior de les pàgines dels diferents apartats, una série d’enllaços que porten a la zona 
d’edició de l’apartat corresponent. A la taula que segueix, s’indiquen els diferents enllaços d’edició que es 
publiquen a les pàgines corresponents als diferents apartats del web 

 Si un ítem de menú s’ha desdoblat, els enllaços es mostraran en cadascun dels items desdoblats per a editar,  
en cada cas,els continguts respectius  

 
ENLLAÇOS  d’EDICIÓ  

 
APARTATS 
(Items Menú) 

Editar 
Presentació> 

Editar 
Continguts> 

(1) 
Editar> Configurar 

pàgina> 
Editar 

Categories> 
Editar 

Subscriptors> 

Configurar 
secció> / 

Editar 
destacats> 

Inici (Home) - - - - - - X 
Cercador - - - - - - - 
Contactar X X - - - - - 
Agenda - X X - - - - 
Butlletí X - - - - X - 

Enllaços X X X - X - - 
Presentació - X X - - - - 

Història - X X - - - - 
Organització - X X - - - - 

On som? - X X - - - - 
Fes-te Membre - X X - - - - 

Serveis X X X X - - - 
Projectes - X X X - - - 
Notícies - X X X - - - 

Fotogaleries X X X - - - - 
Documents X X X - X - - 
Membres X X X - - - - 
Participa! X X (2) - X - - - 
Anuncis X X (2) - - - - - 

 
(1)  l’enllaç Editar Continguts > es denomina a cada apartat amb el nom del patró de l’apartat corresponent. Per 
exemple Editar Notícies >, en el ben entès que, si a l’item Notícies el passem a denominar p.e. Novetats, l’enllaç es 
continuarà denominant Editar Notícies >  
(2) En el cas de Participa! i d’Anuncis, com que els editors no poden editar-los sinó només validar-los perquè es publiquin 
ó esborrar-los, els enllaços es denominen, respectivament, Gestió Participacions > i Gestionar Anuncis > 
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Els diferents enllaços, tenen les següents funcions: 
 

- Editar Presentació >: per a editar els registres de introducció ó presentació de l’apartat  
 
- Editar Continguts >: per a l’edició dels continguts propiament dits de l’apartat (ja s’ha indicat que l’enllaç es 

denomina a cada apartat amb el nom del patró de l’apartat corresponent, per exemple Editar Notícies >) 
 
- Editar >: per a l’edició directa del contingut concret on es publica l’enllaç 
 
- Configurar Pàgina >: per a determinar el nombre màxim de registres de continguts que es mostraran en 

una mateixa pàgina. Si el nombre de registres existents és superior, es mostrarà un paginador. També per a 
determinar el nombre de caràcters dels camps de text d'un registre, a partir del qual, el text es truncarà i es 
publicarà un enllaç a una pàgina que mostrarà, complet, només aquest registre 

 
- Editar Categories >: per a l’edició de les Categories en les que es classificaran els continguts (Documents 

o Enllaços, segons el cas) de l’ítem de menú corresponent 
 
- Editar Subscriptors >: per a l’edició dels subscriptors del Butlletí i obtenir-ne llistes  
 
- Configurar secció >: per a determinar el Títol de la Secció de Destacats corresponent de la Home i, en el 

cas de les Seccions de Destacats d’Agenda, Noticies ó Anuncis, el nombre màxim de registres que s'hi 
mostraran 

 
- Editar destacats >: per a determinsr, d’entre els continguts destacables a la Home, d’una determinada 

Secció de Destacats, aquells que efectivament es vol que es destaquin, o no. 
 


