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Ciutat sense barreres, difusió 
 
 

1. Antecedents 

 

Aquest document es una síntesi de les activitats de difusió desenvolupades al projecte, 

Ciutat sense barreres. Eina per a l’avaluació i visualització de l’accessibilitat a l espai públic, 

en base a tecnologies TLS, GIS i GPS, que es va dur a terme entre gener de 2014 i febrer de 

2016, en el marc de Convocatòria de projectes RecerCaixa 2013, investigador principal del 

qual ha estat el Dr. Josep Roca Cladera. 

 

El projecte s'emmarca dins l'àrea de Discapacitat, a la temàtica La casa i la ciutat 

adaptades a les persones amb discapacitat (enfocament tecnològic, urbanístic i/o sociològic i 

convivencial) i va ser un dels 26 projectes seleccionats d'entre els 362 presentats en la 

mencionada convocatòria, els quals van ser avaluats per diferents panells coordinats i 

dirigits per l'AGAUR i posteriorment seleccionats (entre els que van obtenir les màximes 

puntuacions) per una comissió conjunta la Caixa-ACUP  

 
2. Activitats de difusió 
 

Pel que fa a la difusió general, a la web del CPSV (http://www.upc.edu/cpsv) s’han 

publicat les noticies relatives al projecte, la concessió del mateix, les activitats de treball, 

els viatges dels investigadors, tant a l’exterior, com a Barcelona (per part de la 

investigadora de la Universidad de Granada), les reunions i d’altres.  

 

Com a part d’aquesta difusió general, es va organitzar un col·loqui de difusió general del 

projecte a l’Escola Técnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, ETSAB. 

 

En aquest mateix context, com s’explica al apartat 1 i es detalla al 5, també s’ha elaborat la 

web del projecte (http://www-cpsv.upc.es/RECERCAIXA), que a més de contenir la seva 

informació específica, ha estat un mitja de difusió general continuo i el suport per a l’eina 

on-line de càlcul de rutes òptimes feta pels dos prototips de treball. 

 

Respecte de les comunicacions, s'han realitzat e-mailings a llistes de distribució (gairebé 

8.000 adreces) informant del projecte. Els perfil dels destinataris correspon bàsicament a 

arquitectes de col·legis professionals, antics estudiants de postgrau del CPSV, escoles 

d’arquitectura estrangeres, participants en diverses edicions del Congres Internacional en 

Ciutat i Territori Virtual, CTV, etc.  

 

S’ha elaborat un tríptic en format digital (enviat per e-mailings) i en paper (amb un 

tiratge de 1000 exemplars) en que s’han detallat els aspectes principals del projecte, que 

s’ha lliurat a estudiants de grau i postgrau de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de 

Barcelona (ETSAB), de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), de 

l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) i de l'Escola Tècnica 

http://www.upc.edu/cpsv
http://www-cpsv.upc.es/RECERCAIXA
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Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i s’ha enviat a tècnics i a 

institucions relacionades. Les imatges, d’aquest s’adjunten a l’annex 3.1 d’aquest informe. 

 

També es va participar al Seminario de Investigación De la vivienda sostenible a la 

vivienda accesible: la esencia del ajuste razonable, realizat a Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Granada de la Universidad de Granada, el 28 de maig de 2015, en el que 

Rolando Biere Arenas, va presentar aspectes del desenvolupament del projecte, com a part 

de la difusió i va mantenir una reunió de treball amb la professora Consuelo del Moral 

Ávila, investigadora del Projecte. 

 

Com ja es va indicar a l'informe del primer any, la difusió científica de resultats, s’ha 

realitzat majoritàriament durant l'última anualitat, en la etapa final, quan estaven 

acabades la majoria de les tasques tècniques. A més, aquestes no s’ha finalitzat, ja que 

durant 2016 i principis de 2017 es realitzaran les activitats finals d’aquest tipus de difusió. 

 

Com a part de la difusió científica s’han elaborat i publicat quatre reports de recerca, 

visibles als perfils de recerca del investigadors i tècnics que han participat del projecte i 

disponibles al portal del coneixement d’accés obert de la UPC, UPCommons. A continuació 

es detallen aquests reports, donant la possibilitat de  descarregar els texts complerts des 

dels seus links específics.  

 

Corso, J.M. y Casals, J. "Escanejat i obtenció de rutes òptimes. Montjuïc. Barcelona". 

11/2015.   

Disponible en: http://hdl.handle.net/2117/84222 

 

Corso, J.M., Casals, J. "Classificació dels núvols de punts per l’anàlisi de l’accessibilitat 

urbana, mitjançant paràmetres semiautomàtics". 04/2015.  

Disponible en: http://hdl.handle.net/2117/84225 

 

Corso, J.M., Casals, J. "Classificació d’elements urbans per anàlisis d’obstacles (RANSAC) 

Mercat del Born. Barcelona". 03/2015. 

Disponible en: http://hdl.handle.net/2117/84228 

 

Echavarria, J.C., Biere, R.M. "Procedimiento de escaneo láser terrestre en el ámbito del 

Born, Barcelona". 03/2015. 

Disponible en: http://hdl.handle.net/2117/85427 

 

Com s’havia indicat a la memòria inicial del projecte, per tal d’optimitzar els esforços del 

treball, la comunicació i difusió científica s’elaboraria conjuntament amb tots els membres 

del grup, tractant d’aconseguir una implicació plena dels seus integrants i és per aquesta 

raó que es va decidir conjuntament prioritzar com accions de divulgació, el 

desenvolupament dels mencionats reports de recerca, per sobre els articles en revistes 

com  AutoCAD Magazine o MAPPING, indicades en la sol·licitud, considerant que en ser el 

reports, publicats a UPComnons en accés obert tindrien una repercussió molt més alta que 

en aquestes revistes. De fet, el públic objectiu en aquest cas es bàsicament personal 

científic, investigador, estudiants i persones interessades específicament en els temes.  

http://hdl.handle.net/2117/84222
http://hdl.handle.net/2117/84225
http://hdl.handle.net/2117/84228
http://hdl.handle.net/2117/85427
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La mitjana de visualitzacions d’aquest portal, des el gener de 2014 fins l’abril de 2016, 

mesos d’execució del projecte, ha estat de 325.491 persones/mes. La visualització 

d’entrada de cada report, així com les portades interiors amb la informació de referencia 

al projecte dels quatre estan disponibles a l’annex 3.2 d’aquest informe.  

 

També s’ha preparat una ponència que ha estat acceptada i es presentarà al eix 

temàtic 4. Virtual cities, theory and Technology, a l’onzena edició del Congres 

Internacional de Ciutat i Territori Virtual (http://ctv2016.pk.edu.pl), que es realitzarà a 

Cracòvia entre el 6 i el 8 de juliol de 2016, en el qual participaran aproximadament 120 

investigadors europeus i americans. Aquesta ponència in extenso serà publicada en el 

llibre d’actes del congres Back to the sense of the city, 11th Congress Virtual City and 

Territory, 11 VCT (ISBN: 978-84-8157-660-3) que està sent editat pel CPSV i que estarà 

disponible en open accés al Portal UPCommons, a la col·lecció International Conference 

Virtual City and Territory (http://upcommons.upc.edu/handle/2099/11326) És necessari 

indicar que les despeses associades a aquest congrés, tot i que van ser tramitades al mes 

d’abril de 2016, van ser comptabilitzades al més de maig, però tractant-se d’una activitat 

de difusió del projecte, s’entén que això no és un problema, més encara si està dintre del 

període de justificació. Les dades de la ponència son: Roca, J., Arellano, B. y Biere, R. “City 

without barriers, ICT tools for the universal accessibility. Study cases in Barcelona.” 

Els tres co-autors (tots investigadors del projecte) assistiran al congrés, en el que a més es 

realitzarà difusió mitjançant el lliurament del tríptic del projecte als assistents.. 

 

A més també, com apart de les activitats de difusió del projecte els investigador Blanca 

Arellano Ramos i Josep Roca Cladera participaran a la XXIII edició del congres ISPRS, 

organitzat per la International Society for Photogrammetry and Remote Sensing per fer 

difusió dels resultats del projecte. La INTERNATIONAL SOCIETY FOR PHOTOGRAMMETRY 

AND REMOTE SENSING (ISPRS) és una organització líder en la teledetecció, fotogrametria 

i ciències de la informació espacial (imatges de satèl·lit d'alta resolució, imatges basades 

en el terreny i detecció participativa, plataformes de baix cost i tecnologies de la 

informació i les comunicacions avançades). El Congrés organitzat per aquesta associació 

es realitza cada 4 anys i rep participants de tot el món. És una excel·lent plataforma per 

establir relacions entre diferents grups de recerca, professionals, etc. i facilita la difusió de 

les recerques. L'objectiu de la nostra participació en el mateix és difondre, mitjançant la 

presentació interactiva d’un fulletó explicatiu (“ICT tools for the universal 

accessibility”), els resultats del projecte Ciutat sense barreres i poder avançar en el 

coneixement de les tecnologies aplicades al disseny universal. En aquest congrés 

participen aproximadament unes 1000 persones.  Al igual que en el cas anterior les 

despeses d’aquest congres es van sol·licitar al més d’abril, però es van comptabilitzar al 

mes de maig de 2016. 

 

Pel que fa a activitats de formació associades a la difusió del projecte es va realitzar una 

activitat reglada, que va consistir en una presentació del projecte a estudiants de màster 

universitari en Gestió y Valoració Urbana, en el marc de l’assignatura Seminari 

d’investigació en el tema de Recuperación urbanística de los Cascos Históricos menores, 

entre “modulación de la tutela” y nuevas tecnologias, realitzat entre el 23 i el 27 de 

març de 2015, amb la participació de sis estudiants.  

http://ctv2016.pk.edu.pl/
http://upcommons.upc.edu/handle/2099/11326
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En aquest mateix context formatiu es va realitzar també una activitat no reglada, 

consistent en la classe titulada Les TIC i l'accessibilitat. Aplicacions urbanes i 

arquitectòniques a la ciutat i el patrimoni. Projectes PATRAC, ITACA i RecerCaixa, amb 

la finalitat de presentar i validar resultats del projecte, en el curs Smart Cities: gent, 

qualitat de vida i governança, dins del marc del Postgrau en Smart Cities: urbanisme, 

tecnologia i sostenibilitat, desenvolupat pel CPSV, responsable del qual és el Dr. Arquitecte, 

Josep Roca Cladera, en el que van participar vuit estudiants. Les diapositives de la 

presentació, referides al projecte, es poden veure a l'annex 3.3. 

 

En el marc de la difusió científica amb factor d’impacte s’està elaborant una secció 

especial monogràfica de la Revista ACE, Arquitectura, Ciutat i Entorn, publicació en open 

access (http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/ACE/index) indexada en SCOPUS (SJR 

0,11), en social sciences, que recollirà els següents articles científics elaborats:  
 

ROCA, J. Editorial de la Secció especial. “Ciudad sin barreras; posibilidad o realidad.” 
 

BIERE, R. i ARELLANO, B. “Las TIC, herramientas facilitadores para el habitar y 

disfrute de una ciudad sin barreras.” 
 

CASALS, J. i CORSO, J. “Obtención de rutas optimas a partir levantamientos de nubes de 

puntos.” 
 

VALLS, F., ROCA, J. i REDONDO, E. “Using HTML5 Technology to Build an Online 

Visualization Tool for Accessible Routing in Urban Spaces.” 

 

Aquests estan acceptats, però en procés de revisió final, però pendents de publicació, a 

l’espera de la decisió editorial, respecte si la secció especial monogràfica serà publicada al 

numero 32 d’octubre de 2016 o al 33 de febrer de 2017.  

 

Durant el procés de validació dels llocs de treballs i del procés de toma de dades, s’ha 

explicat als ciutadans el projecte i s’han fet preguntes directes respecte dels beneficis que 

creuen pot tenir el mateix.  

 

També es pot indicar que el projecte, amb totes les seves dades de concessió està publicat 

a FUTUR, el portal de producció científica del investigadors de l’UPC, al següent link  

http://futur.upc.edu/13030151 

 

Finalment, una vegada publicada la secció especial monogràfica de la Revista ACE, (a 

l’octubre de 2016 o març de 2017, depenent del número de publicació) es farà un acte de 

difusió final del projecte, bàsicament per a la presentació dels resultats que es realitzarà 

a l’ETSAB, al que es convidaran a diversos agents interessats en el tema, a estudiants i a 

públic en general, pel qual es prepararà material específic de difusió de la activitat (e-

mailings, noticies, etc.), del projecte (tríptics, etc.) i de treball pels assistents a l’acte. 

 

  

http://revistes.upc.edu/ojs/index.php/ACE/index
http://futur.upc.edu/13030151
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3. Annexos 

Annex 1.1. Web del projecte, aparat de casos pilot d’estudi 
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Annex 3.1. Tríptic de difusió del projecte 
 

 
 

 
  



Ciutat sense barreres. Eina per a l’avaluació i visualització de l’accessibilitat a l espai públic, en base a 
tecnologies TLS, GIS i GPS 

 

8 
 

Annex 3.2. Visualització d’entrades dels reports de recerca 
 
Corso, J.M. y Casals, J. "Escanejat i obtenció de rutes òptimes. Montjuïc. Barcelona". 
11/2015.  Disponible en: http://hdl.handle.net/2117/84222 

 
 
Corso, J.M., Casals, J. "Classificació dels núvols de punts per l’anàlisi de l’accessibilitat 
urbana, mitjançant paràmetres semiautomàtics". 04/2015.  
Disponible en: http://hdl.handle.net/2117/84225 

 
 
Corso, J.M., Casals, J. "Classificació d’elements urbans per anàlisis d’obstacles (RANSAC) 
Mercat del Born. Barcelona". 03/2015. 
Disponible en: http://hdl.handle.net/2117/84228 

 
 
Echavarria, J., Biere, R.M. "Procedimiento de escaneo láser terrestre en el ámbito del 
Born, Barcelona". 03/2015. 
Disponible en: http://hdl.handle.net/2117/85427 

 
 

 
  

http://hdl.handle.net/2117/84222
http://hdl.handle.net/2117/84225
http://hdl.handle.net/2117/84228
http://hdl.handle.net/2117/85427
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Annex 3.3. Presentació en curs de Smart Cities 
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