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1. Introducció 



2. L’Observatori del Deute en la 
Globalització (ODG) 
 

 

“És un centre de recerca format per un equip de professionals 
provinents de diferents disciplines acadèmiques que té com a 
objectiu generar un canvi estructural en les relacions globals 
d’intercanvi desigual, d’acaparament i despossessió. Actua en 
solidaritat amb els Pobles del Sud Global directament afectats 
per aquests processos, treballant conjuntament en contra de 
l’actual model de “desenvolupament” capitalista.”  

 

www.odg.cat 



3. Objectius 

• Objectius principals 
 

 Dissenyar, desenvolupar i implementar un visor SIG web 

 Representar les dades dinàmicament mitjançant gràfics 

 Assolir una interfície agradable, senzilla i funcional 

 Aplicar selectors/filtres de visualització 

 Ús de tecnologies open source (software lliure). 

 Exportar les dades  

 Escalabilitat del sistema 



3. Objectius 

• Objectius complementaris 
 

  Connectar a altres bancs de dades 

 Afegir noves capes d’informació per a la interpolació/índex 

de correlació entre dades  

 Crear un repositori a Github. 

 



4. Pla de treball 

• Fase I: Anàlisi de Requeriments 

• Fase II: Disseny 

• Fase III: Desenvolupament 

• Fase IV: Integració / Proves 

  SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

Fases 
  

15 – 21 21 – 28 28 – 05 05 – 12 12 – 19 19 – 26 26 – 02 02 – 09 09 – 16 16 – 23 23 – 30 30 – 07 07 – 14 14 – 21 

                            

1. Anàlisi de 

Requeriments                     

2. Disseny                             

3. Desenvolupament                           

4. Integració i proves                           



5. Requeriments 

• Requeriments funcionals 

 S’ha de connectar satisfactòriament a l’API del Banc Mundial 

 Ha de permetre funcionalitats bàsiques de navegació 

 L’escala del mapa s’ha de restringir a un cert nivell de zoom 

 Ha de permetre la consulta i visualització de dades  

 Ha de permetre la selecció de diferents indicadors   

 Es generaran gràfics a partir de les dades. 

 Exportació de les dades. 

 



5. Requeriments 

• Requeriments no funcionals 

 S’ha de desenvolupar mitjançant programari lliure 

 La interfície ha de  user friendly 

 Ha d’accedir de forma ràpida i eficient al repositori de dades del 

Banc Mundial 

 Ha de suportar la navegació a través de diferents navegadors web  

 El hosting de l’aplicació ha de ser el servidor de l’ODG. 

 El visor ha ser publicat a la web de l’ODG. 

 Les dades ha de complir els estàndards i condicions d’ús del Banc 

Mundial. 

 Les dades s'han d'actualitzar automàticament 
 



5. Requeriments 

• Software 

 



6. Llenguatge de programació i APIs 



6. Llenguatge de programació i APIs 



7. Dades 



7. Dades 

• Indicadors del gràfic  

 Central Government Debt (CGD) – Deute del Govern Central 

total (% PIB) 

 Government Expenditure on Education (GEE) – Despesa 

Pública en Educació, total (% PIB) 

 Health Expenditure (HE) – Despesa en Sanitat, total (% PIB) 



8. Disseny 



9. Funcionalitats 

 Petició a l’API del Banc Mundial 

 



9. Funcionalitats 

  Processament de la resposta (dades) 



9. Funcionalitats 

  Creació del gràfic 

 



10. Resultats 



10. Resultats 



10. Resultats 



10. Resultats 



11. Conclusions 

 Objectius principals assolits 

 No consecució dels objectius complementaris 

 S’ha fet front als reptes i problemàtiques sorgits durant el   

procés 

 Plena integració dels llenguatges de programació, APIs i 

dades. 

 Primera versió de l’aplicació: possibilitat de mantenir un 

desenvolupament continu. 
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