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Introducció 

Find My Pet és un projecte sense ànim de lucre que ajuda a reunir mascotes perdudes 

amb els seus propietaris mitjançant una aplicació mòbil autosuficient. A través d’ella, els 

ciutadans poden notificar la pèrdua o la trobada d’animals de companyia abandonats, 

tot omplint un formulari on es recullen les seves dades de contacte i geolocalització, així 

com una breu descripció i una fotografia de l’animal.  

Aquesta informació es classifica en bases de dades per tal que pugui aparèixer a 

l’aplicació, novament, en forma de marcadors personalitzats, que es disposen sobre un 

mapa interactiu on també apareixen els veterinaris, botigues d’animals i zones d’esbarjo 

per a gossos de les ciutats, amb les seves respectives dades.  

Havent finalitzat de programar l’aplicació, vaig contactar amb les institucions locals amb 

la intenció de posar la iniciativa al servei de la ciutadania i complementar els microxips 

implantats en animals domèstics. Des d’aleshores, Find My Pet es troba en fase de 

proves per al seu llançament en col·laboració amb l’Ajuntament de Rubí.  

Tant l’aplicació com les bases de dades s’han desenvolupat amb la intenció que els 

processos involucrats en la recerca siguin compatibles amb altres mètodes d’estudi. 

Hipòtesi 

Una aplicació mòbil autosuficient és capaç de retrobar una mascota perduda, o 

abandonada, amb els seus propietaris.  

Objectius 

Ampliar el coneixement informàtic en relació amb les bases de dades i la programació 

d’aplicacions mòbils, i aprendre a manipular dades de manera segura i ordenada.   

Saber aplicar els fonaments de programació i construcció d’eines informàtiques per 

solucionar una necessitat social.  

Establir contacte amb les institucions públiques per difondre una iniciativa innovadora.  

Enginyar una via econòmica i responsable amb el medi ambient per retrobar mascotes 

de manera àgil i a través de les tecnologies vigents: la geolocalització i els mòbils.  



 

Metodologia 

La investigació necessària per desenvolupar aquest projecte segueix el mètode científic. 

El treball de recerca ha consistit en dos fases principals diferenciades: el marc teòric i el 

marc pràctic.  

Quant al marc teòric, es defineix l’objecte d’estudi per poder formular la hipòtesi 

principal. Seguidament, es recerca la informació necessària per portar a terme els 

experiments. En conseqüència de l’escassetat de fonts d’informació textuals sobre 

programari en castellà i català, gran part de la recerca s’ha realitzat en anglès i francès, 

i ha consistit a navegar per fòrums i establir contacte amb programadors experimentats. 

Quant al marc pràctic, es desenvolupa una aplicació mòbil amb el programa MIT App 

Inventor. Paral·lelament, es construeixen bases de dades i formularis amb Google Drive, 

Google Sheets, i Google Forms. Posteriorment, es fusiona l’aplicació amb les bases de 

dades per manipular la informació obtinguda i traslladar-la d’un lloc a l’altre.  

Finalment, es valida o rebutja la hipòtesi inicial segons els resultats obtinguts i es difonen 

les conclusions amb les institucions locals per tal d’aplicar-les a casos reals.  

Resultats 

Els resultats de la investigació poden dividir-se en dos àmbits: el programàtic i el social. 

En relació amb l’àmbit programàtic, ha estat possible fusionar les bases de dades amb 

l’aplicació mitjançant enllaços web que funcionen com a targetes d’identificació. A més, 

l’automatització dels procediments desenvolupats és funcional en tots els dispositius 

Android que utilitzin la versió 5 (o posterior). 

En relació amb l’àmbit social, la situació de la COVID-19 ha dificultat les negociacions 

amb les institucions locals. Malgrat això, han tingut lloc dos reunions. Al maig de l’any 

2021 vaig poder presentar el projecte al Regidor de Benestar Animal, i al desembre del 

mateix any vaig començar a col·laborar amb el servei informàtic de l’Ajuntament de Rubí. 

Conclusions 

Havent finalitzat la investigació, la hipòtesi ha quedat verificada. Find My Pet no només 

escurça els passos que es requereixen tradicionalment per retrobar de nou una 

mascota, sinó que també els digitalitza. A més, és un substitut ecològicament més 

sostenible que els microxips que s’implanten a les mascotes. Tanmateix, l’aplicació 

mòbil es podria globalitzar si s’empressin programes base més sofisticats que els que 

s’han utilitzat en aquesta recerca.  
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