
NECESSITATS MARE: 

1- GESTIÓ DE LA WEB https://marebalear.org/ 
a. Manteniment de la web 
b. Proposar millores anualment segons necessitats  
c. Revisar auditoria feta per Pablo + implementar algunes de les accions. Entre 

d’elles: ser independents a l’hora de canviar text/fotos de la web.  
 

i. Incorporar al CMS los contenidos estáticos de la web, para que puedan 
ser editados de una manera sencilla.  

ii. 2. Solucionar los problemas funcionales del CMS a partir de los 
requisitos establecidos por MARE. 

iii. 3. Realizar las mejoras de velocidad de carga incluidas en los anexos. 
iv. 4. Realizar mejoras en la accesibilidad para conseguir al menos un 

nivel A. 
v. 5. Incorporar una sección de contacto. 
vi. 6. Proteger el formulario de inicio de sesión contra fuerza bruta. 

vii. 7. Solucionar los problemas de indexación en buscadores. 
 

2- GESTIÓ DE LA PLATAFORMA DEL CERTAMEN MARE BALEAR 
https://marebalear.org/es/login  

a. Implementar les millores (veure llistat a continuació) 
b. Acabar de configurar els e-mails automatitzats. L’any passat es van crear a la 

meitat i no es van poder utilitzar. 
c. Ser resilients i amb capacitat de “veure més enllà”, el projecte pot créixer i 

tenir diferents “franquíses” MARE. Això vol dir poder replicar el que hi ha i 
adaptar-ho a noves lògiques del Certamen.  

d. Necessitem un equip/grup que tingui experiència en gestió de plataformes de 
fotos/vídeos i que ens ofereixi solucions creatives a les nostres necessitats.  

e. Hi ha dos moments importants en la gestió de la plataforma:  
i. Gener-Març- preparar la plataforma per rebre la nova convocatòria del 

certamen 
ii. Juny: Rebrem les primeres entrades i per tant possibles errors que 

s’han de solventar. 
iii. Setembre-Octubre: Finalitza el procés de les entrades i procés de 

selecció del jurat. Sempre hi ha “cosetes” que s’han de  
3- POSSIBLE PROJECTE A DESENVOLUPAR (Gestió de les fotografies de MARE) 

Necessitem el mecanisme més barat a dia d'avui per poder enmagatzemar totes les 
fotos amb totes les dades (etiquetes, autors, informació d'autors etc) amb la finalitat 
de: tenir-les ben guardades i que puguem fer ZIPs i EXCELS per descarregar:  

a. Fotos cedides amb finalitats de conservació (la foto i la info relacionada de 
cada foto) 

b. Paquets de fotos de cada Area Marina Protegida 
c. Aquesta plataforma sol la utilitzarem des de MARE de moment, per tal que 

sigui el més barat possible, no ha de ser fancy  



Aquesta base de dades, ens ha de servir el dia de demà com a base pel que es 
transformi el projecte (open source, plataforma d'imatges per entitats de conservació amb 
usuaris i ID's., e-commerce etc). 


