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Resum:  

 

 

 

 
 
L'objectiu del nostre projecte ha estat la creació d'un 
sistema d'informació geogràfica turístic al districte de 
ciutat vella, a través d'un mitjà de transport ecòlogic que 
facilita la ciutat, “el bicing”. A través de l’aplicació 
desitjem que l'usuari pugui crear un itinerari a la seva 
mesura per a poder optimitzar els desplaçaments entre 
uns llocs i altres, per tant per a aconseguir posibles 
rutes turistiques. Per a aconseguir-ho ens hem acurat a 
crear una base de dades lo mes àmplia possible en la 
qual apareguin tots els edificis d'interès, museus i zones 
d’interès que es trobin al districte. 
També s'han assignat adreçes als carrers per a 
posteriorment crear els itineraris en “bicing”, respectant 
els sentits de circulació de tràfic, a l'hora de realitzar les 
rutes que enllacin uns llocs amb uns altres. Aspectes 
com: com és la ruta optima entre diversos elements, 
quina parada de bicing és la mes propera des de la teva 
posició actual o per exemple informació bàsica sobre 
cada lloc d'interès es poden analitzar amb l'ajuda d'un 
sistema d'informació gegrafica. Per al desenvolupament 
de l'aplicació s'ha utilitzat el programari Arcview 3.2 a 
través de les seves funcions ja establertes i d'algunes 
pròpies desenvolupades per mitjà de scripts en Avenue, 
asi com el maneig de l'extensió Network Analyst. 
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1.INTRODUCIÓ 

 

 El món dels Sistemes d’informació Geogràfica ofereix una variada forma d’ésser 

utilitzat. Existeixen diverses aplicacions: cartografia automatitzada, infraestructura, gestió 

territorial, medi ambient,  equipaments socials, recursos miners, enginyeria del trànsit, estudis 

demogràfics, geomàrketing, etc. El projecte que estem a punt de descriure ha estat pensat per 

fer-ne un ús amb finalitats de gestió d’equipaments socials, turisme i rutes amb “Bicing”  per 

tant també aspectes mediambientals. 

 

El nostre projecte consisteix en la realització d’un Sistema d’informació Geogràfica mitjançant el 

qual es podrà fer un anàlisi turístic i de mobilitat en “Bicing” de totes les edificacions i zones 

d’interès turístic, tant com rutes existents al districte Ciutat Vella de la ciutat de Barcelona. 

 

 

Figura 1.1. Pantalla general de la Vista en ArcView (elaboració pròpia) 

 

El projecte es mostra com una eina que permet descobrir la influència de turisme a la ciutat 

de Barcelona. Aquesta eina està dirigida tant a usuaris sense coneixements en el tema, i que 

vulguin descobrir la ciutat de Barcelona en la seva faceta arquitectònica o turística, com a 

organismes públics tal com el Departament de Turisme de Barcelona, ja que s’ha intentat 

presentar-lo de manera molt visual. 

 

El software té la intenció de potenciar el turisme a la ciutat, que es un gran recurs econòmic 

per la mateixa i cada cop incrementa, tal i com evoluciona la ciutat. 
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El treball desenvolupat en aquest projecte consta de dues parts ben diferenciades: 

 

 Un treball de creació cartogràfica, es a dir, la preparació de les capes de les quals 

constarà el nostre projecte a partir de programes com AutoCad i Arc/Info. Les capes 

ens representaran els edificis d’interès turístics, els museus, els diferents equipaments 

del districte Ciutat Vella, la xarxa de carrers, carrils “Bicing”  etc etc.. Aquestes capes 

han de ser corregides, desenvolupades i han de complir unes certes condicions per 

poder, posteriorment, treballar amb elles des del programa ArcView. 

 

 Un sistema d’informació geogràfica del districte Ciutat Vella de Barcelona en l’entorn 

d’ArcView amb el que crearem unes vistes a partir de les capes anteriors. Amb la 

informació recollida i la programació de diferents aplicacions que veurem més 

endavant, es permet a l’usuari disposar de la informació i efectuar consultes sobre els 

emplaçaments turístics de la ciutat.  

 

 

La base de dades del SIG està formada pels temes arquitectònics, tal com edificis d’interès 

turístic, parcs, zones turístiques, rutes adients per al turisme, també s’ha realitzat tota la xarxa 

de carrers del districte, on se li han aplicat paràmetres com el sentit de circulació, el noms del 

carrers, etc..  

Per confeccionar  aquesta base de dades s’ha fet un exhaustiu treball de camp on s’ha 

visitat o be cercat informació, per tal de fer una catalogació de cada un dels edificis d’interès 

turístic, museus, parcs.. Així que s’ha realitzat una fitxa en word, posteriorment passada a PDF 

per a cada un dels elements, on mostra fotografies, una breu descripció del edifici, la direcció i 

els horaris de visita. 

 

També em indicat totes les parades “Bicing”, ja que es pretent utilitzar el software com a 

rutes en bici, encara que també es pot utilitzar per a vianants o conductors de altres tipus de 

vehicles turístics que potencia la ciutat, tals com cotxes petits de motor, motocicletes, patins, 

bicicletes, etc.. 

El SIG es una eina molt útil per a inter-relacionar dades i situar, en un plànol digitalitzat, les 

zones turístiques de interès, museus, edificis que tenen un element o un seguit d’elements 

concrets que prèviament s’han seleccionat com a base de la consulta. 
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1.1 Contingut previst. Objectius               

 

La descripció principal seria la creació d’un SIG (Un sistema d’informació geogràfica 

(SIG, o GIS en el seu acrònim anglès) és un sistema informàtic capaç d’integrar, 

emmagatzemar, editar, analitzar, compartir i mostrar informació amb referències geogràfiques). 

De forma més genèrica, es tracta d’una eina a partir de la qual els usuaris poden fer consultes 

interactives (cerques definides per l’usuari), analitzar la informació espacial, i editar-ne les 

dades.  

El projecte consistirà en la creació de un SIG turístic i de realització d’un estudi de la 

mobilitat del “Bicing”  (servei públic de compartició de bicicletes de la ciutat de Barcelona), al 

districte de Ciutat Vella, que es format pels següents quatre barris: 

El Raval. El Barri Gòtic. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. La Barceloneta. 

 

Contingut i passos a realitzar previstos: 

 

-Obtenció de la cartografia a través del Ajuntament de Barcelona. 

-Generalitzar la cartografia amb Autocad per tal de utilitzar-la com a Base del nostre 

SIG. 

-Entrada de dades: 

-Implantació de les parades i carrils de “Bicing”  a la nostra cartografia. 

-Implantació de tots els emplaçaments turístics y de interès del districte. 

-Posteriorment, creació de la base de dades i el sistema de informació geogràfica 

turístic utilitzant ArcView, ArcGis, Avenue i el programari que creguem convenient. 

 

Seguint el següent procés obtindrem el SIG: 

-Gestió. 

-Manipulació. 

-Anàlisis. 

-Representació. 

 

Creació de rutes turístiques de la zona i rutes optimes amb “Bicing” . Un SIG destinat al càlcul 

de rutes òptimes es capaç de determinar el camí més curt entre dos punts tenint en compte 

impedàncies com direccions de circulació, girs prohibits o evita’n determinades àrees 

impracticables. 

 

Un cop creat el software, s’ha de analitzar i treure les conclusions i memòria i redacció del 

projecte.  
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2.SITUACIÓ 

 

 

Barcelona, situada a la costa mediterrània de Espanya, 

és la capital de la Comunitat de Catalunya, de la província de 

Barcelona i de la comarca del Barcelonès. El municipi creix 

sobre una plana encaixada entre la serralada Litoral, el mar 

Mediterrani, el riu Besòs i la muntanya de Montjuïc. La ciutat 

acull les seus de les institucions d’autogovern més importants 

de Catalunya: la Generalitat de Catalunya i el Parlament de 

Catalunya. Per haver estat capital del Comtat de Barcelona, 

rep sovint el sobrenom de Ciutat Comtal. 

Amb una població de 1.615.908 habitants, Barcelona és la 

ciutat més poblada de Catalunya i la segona d'Espanya, així 

com l'onzena de la Unió Europea, segona ciutat no capital 

d’estat després d'Hamburg. És el principal nucli urbà de la 

regió metropolitana de Barcelona, que aglutina 4.928.852                                               

habitants, i de l’àrea Metropolitana de Barcelona, integrada per 36 municipis, que té una 

població de 3.161.081 habitants i una superfície de 633 km². Un estudi del departament d'Afers 

Socials i Econòmics de l'ONU de l'any 2005 situa Barcelona en la posició 51 del rànquing de les 

poblacions amb major nombre d’habitants del món.  

2.1 Barcelona, Ciutat Turística:  

 

Capital de Catalunya i, sens dubte, capital del Mediterrani, Barcelona es cosmopolita, 

progressista, europea i  tradicional a la vegada, popular i mediterrània. La ciutat Condal té un 

encanto que no deixa indiferent a ningú i la converteix en una ciutat turística de gran interès 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Situació 

 

              Figura 2.2. Vista General Barcelona cara al mar 



 

 

 

Creació d'un SIG turístic i de mobilitat en bicing al districte Ciutat Vella (Barcelona) 

 

  

5 

 

Tant la ubicació geogràfica com el clima fan de Barcelona un racó estratègic i 

privilegiat, un dels seus mes preciats atractius es el de ser besada per les aigües del nostre 

estimat mar Mediterrani. 

Deu districtes i més de quaranta barris amb el seu propi encant i personalitat, fan de 

Barcelona un ventall multicolor de costums i tradicions. 

 

Figura 2.3. Vista General Barcelona cara al mar 

 

 L’arribada del bon temps invita a sortir al carrer a passejar i disfrutar del sol d’estiu. 

Barcelona, també disposa d’espais verds per a que la gent pugui disfrutar del aire lliure sense 

cotxes, fums, ni contaminació. Sense oblidar-nos del gran pulmó de la ciutat, Collserola. 

  

Una gran ciutat amb platges i muntanyes, ens ofereix un sense fi de activitats i 

possibilitats per fer que cada dia sigui una novetat, un descobriment històric, cultural y festiu,  

 

Ja que Barcelona és una ciutat molt amplia, ens em centrat amb el districte Ciutat Vella, 

el més turístic i el més dens de la ciutat. 

 

2.2 Districte Ciutat Vella:  

 

 

És el centre històric de la ciutat, que limita a l'oest 

amb l'Eixample, a l'est amb el mar Mediterrani, al nord 

amb Sant Martí i al sud amb Sants-Montjuïc.  

 

El territori i els barris 

Ciutat Vella és el districte primer de Barcelona. 

Ocupa un territori de 449,4 hectàries, té una població 

de 113.154 habitants (dades de l'any 2006) i, per tant, 

una densitat de 251,79 habitants per hectàrea. Es correspon geogràficament amb el centre 

històric de la ciutat.  

Parlar de Ciutat Vella és parlar de la història de Barcelona. La història d'una ciutat que va 

viure emmurallada fins a l'any 1859 i que avui és el territori que resta encerclat per l'avinguda 

del Paral·lel, les rondes, el carrer de Pelai, el passeig de Lluís Companys i el parc de la 

Ciutadella. Ciutat Vella està format per quatre grans barris que n'atresoren molts altres 

d'històrics, amb forta personalitat i homogeneïtat pròpies. Al sud hi trobem la Barceloneta, el 

Figura 2.4.  Mapa localització C. Vella 



 

 

 

Creació d'un SIG turístic i de mobilitat en bicing al districte Ciutat Vella (Barcelona) 

 

  

6 

 

barri més jove,  creat a mitjan segle XVIII amb l'excusa de reallotjar els desplaçats de la Ribera 

per la construcció de la Ciutadella; a ponent, el Raval, nascut a partir dels camins rurals 

extramurs de la ciutat, que va ser el bressol de la Revolució Industrial del segle XIX: al centre, 

el Gòtic, la manifestació urbana més antiga de Barcelona, i a llevant, Sant Pere, Santa Caterina 

i la Ribera, l'extensió medieval de la ciutat.  

El territori urbà de Ciutat Vella és un gran marc de tensions i conflictes estructurals, 

relacionals i socials. Les relacions existents no s'entenen sense interrelacionar l'aportació del 

passat amb les actuacions del present. La llarga permanència de Ciutat Vella intramurs va 

configurar una realitat de mínims airejaments i perspectives. Una vegada alliberada d'aquest 

cinturó físic i psicològic es va veure sotmesa a processos de degradació permanents fins a la 

segona meitat dels anys setanta, quan el "desarrollismo " es va esgotar i el model municipal 

autoritari va donar pas al procés de democratització de la societat. La combinació d'aquests 

dos últims factors va consolidar les bases per a una política de regeneració urbana duta a 

terme a Ciutat Vella les darreres dècades, durant les quals les velles i sistemàtiques operacions 

de demolició i substitució han evolucionat per convertir-se en intervencions de conservació i 

rehabilitació.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Mapa Situació del Barris (Extret de www.bcn.es) 
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2.3 Els Barris:  

 

2.3.1) El Raval 

 

Abans del segle XIV el barri del Raval era 

només un camp obert amb terres cultivades que 

abastaven la ciutat de Barcelona. A la Barcelona 

romana hi havia camins veïnals que van dibuixar el 

contorn que el barri va tenir més endavant.  

El monestir de Sant Pere del Camp va ser el 

primer nucli important del Raval, anterior al segle 

X, al voltant del qual hi va haver un petita vila 

medieval vinculada al monestir. El creixement de 

Barcelona va configurar el Raval a l'espai que pren 

forma de diamant entre el segon cinturó de 

muralles i el tercer i darrer cinturó (Pere el 

Cerimoniós, 1348, les rondes i l'avinguda del 

Paral·lel).  

El Raval estava situat als marges dels caminis 

principals: el Portal dels Tallers, per on els pagesos entraven les mercaderies per fornir 

Barcelona; el Portal de Sant Antoni, l'accés més important de la ciutat, i la Porta de Santa 

Madrona, al costat de les Drassanes, l'única que resta en peu.  

La ciutat de Barcelona es trobava ofegada per les muralles de Jaume I i Pere el Cerimoniós 

va decidir fer el tercer cinturó emmurallat. Calia assegurar les expectatives de creixement urbà. 

Existia la tendència general de moltes ciutats de l'època, d'encerclar dins les muralles l'extensió 

de terreny suficient per preveure la subsistència dels habitants en temps de guerres i setges. 

Un altre motiu era localitzar fora del nucli urbà els establiments, serveis i activitats més 

molestes o poc recomanables. Però totes les expectatives de creixement de la ciutat van anar 

en orris. Al final del segle XIV i principi del XV, a causa de les dificultats econòmiques (el 

comerç marítim es desplaçava cap a l'Atlàntic), polítiques (Barcelona es va arruïnar amb la 

guerra contra Joan II) i socials (davallada demogràfica per pestes i epidèmies) van paralitzar el 

creixement del Raval, que va quedar com a zona d'activitat bàsicament agrícola.  

Entre el segle XV i la desamortització de Mendizábal l'any 1837, el Raval es va convertir en 

"terra de convents". La gran quantitat de sòl edificable va donar peu a la instal·lació d'ordres 

religiosos en el marc de la Contrareforma impulsada pel Concili de Trento (1543-1563).  

 

Figura 2.6.  Barri del Raval 
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Al principi del segle XVIII, les indústries van començar a instal·lar-se enmig d'horts, 

convents i cases gremials. La prohibició d'importar teixits estampats de l'any 1718 va afavorir 

l'aparició de la indústria manufacturera. Entre 1770 i 1840 es va dur a terme la industrialització 

definitiva del barri del Raval. A partir de la segona meitat del 1700 van començar a aparèixer 

nous carrers amb fàbriques i habitatges per als treballadors. Van desaparèixer les cases 

gremials o es van subdividir en molts habitatges de lloguer per acollir els nombrosos camperols 

que fugien de la fam del camp (crisi agrícola de 1765-1766). Els treballadors de les fàbriques 

es van quedar a viure al Raval., a prop de la feina. Aquest barri es va convertir en el més dens 

d'Europa i es va aprofitar fins a l'últim metre quadrat edificable. Entre els anys 1783 i 1785, s'hi 

va instal·lar la indústria Erasme Gònima i es va aixecar la fàbrica de teixits, filats i estampats 

més gran del seu temps.  

Les jornades dels obrers eren de dotze hores (des de les cinc del matí fins a les vuit del 

vespre). L'any 1829, segons el Padró de Fabricants, al Raval hi havia 74 fabricants tèxtils, 

2.443 telers i 657 màquines de filar. Destacava la fàbrica Bonaplata, instal·lada al carrer dels 

Tallers. Tenia entre 600 i 700 treballadors i era la primera impulsada amb vapor. La culminació 

de tot aquest procés va ser la instal·lació coneguda com casa-fàbrica, on coincidien les 

instal·lacions fabrils, la representació institucional i la residència del fabricant. Aquest és el cas 

de l'Espanya Industrial l'any 1839 al carrer de la Riereta. El Raval era l'únic lloc dins les 

muralles on es podien edificar construccions grans, ja que era poc atractiu fer-ho a l'exterior a 

causa de la inestabilitat política (Carlisme i bandolerisme). A més, era a prop de la sortida 

natural de Barcelona com a ciutat portuària.  

El manteniment d'uns sous baixos, unes llargues jornades laborals, el tancament de les 

fàbriques com a demostració de força dels fabricants, la supressió de la sopa de caritat i la 

persecució de les associacions obreres van fer que el 2 de juliol de 1855 esclatés una vaga 

sota la consigna general del dret d'associació i la jornada laboral de deu hores. Les revoltes 

obreres contra les mecanitzacions modernes i diverses epidèmies de còlera van fer prendre la 

decisió d'enderrocar les muralles l'any 1859 i permetre l'expansió urbana i industrial fora d'un 

nucli urbà insalubre i fàcilment controlable per un moviment obrer que es començava a 

organitzar. L'èxode empresarial cap al pla de Barcelona va comença al principi dels anys 

seixanta. Una llarga llista de fabricants sortien del barri seguint les teories higienistes d'Ildefons 

Cerdà. En el nou model de ciutat, el Raval va ocupar una situació perifèrica com a barri 

residencial obrer. A començaments del segle XX va continuar tenint una composició social 

eminentment obrera. Els moviments dels barri van assolir una importància que va ultrapassar 

les seves fronteres. L'any 1870 es va celebrar el I Congrés Obrer Espanyol; l'any 1871 el 

principal sindicat català de l'època, el tèxtil, es va adherir a la Primera Internacional, i l'any 

1888, del carrer dels Tallers va sortir la convocatòria per reunir tots els delegats de l'Estat 

Espanyol per fundar la UGT al mateix barri.  
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El Raval es va anar convertint cada vegada més en un barri d'habitatges per a les classes 

amb menys poder adquisitiu, entre les quals els immigrants (exposicions universals de 1888 i 

1929) n'eren una part destacada. Aquesta extracció proletària va jugar un paper important 

durant la Setmana Tràgica (26-31 de juliol de 1909), durant la qual el Raval va ser un dels 

principals escenaris de la crema de convents i de l'enfrontament amb l'exèrcit.  

L'amuntegament humà, una xarxa viària estreta i tortuosa, la proximitat del port i la 

dedicació de molts immobles a bars, sales d'espectacles i cases de tolerància, van acabar 

configurant una zona al sud del Raval que cap a l'any 1925 el periodista Àngel Marsà va batejar 

amb el nom de Barri Xinès. Les destruccions de la guerra i la misèria de la postguerra van 

perjudicar molt la vida nocturna del barri, en un procés que va acabar amb el decret de 

tancament de les cases de prostitució l'any 1956.  

Les primeres veus que van reclamar la millora del barri van sorgir als anys 30, durant la 

Segona República 1931-1936, amb les propostes dels arquitectes del GATCPAC. El pla Macià 

donava solucions racionalistes i integrades als problemes del barri. Però van ser les bombes de 

la Guerra Civil les que van fer els primers sanejaments urbanístics al sud del Raval (avinguda 

de García Morato, avui avinguda de les Drassanes). Durant els anys vuitanta del segle XX, 

l'Administració va impulsar una decidida política de reformes i rehabilitació d'habitatges, 

d'obertura d'espais i creació d'equipaments per a la comunitat, que va anar deixant en segon 

terme el nom de Barri Xino per recuperar la denominació històrica del Raval.  

 

2.3.2) El Gòtic 

El barri Gòtic és el nucli més antic de la ciutat i el 

seu centre històric, i és on es troben la majoria dels 

edificis i carrers amb significació històrica de la ciutat. Al 

llarg dels segles ha assumit el paper de centre de 

representació política i institucional.  

El barri Gòtic està compost alhora per diferents 

barris històrics que conserven la seva pròpia 

personalitat: el Call, Sant Just i Pastor, Santa Maria del 

Pi, la Catedral, Santa Anna, la Mercè i el Palau.  

Els eixos d'urbanització històrics del barri 

corresponen al cardo i el decumanus romans en la part 

més alta de l'antic mont Tàber (plaça de Sant Jaume).  

L'estructura del barri va arribar intacta fins al segle 

XIX, si bé la morfologia interna havia canviat 

dràsticament durant el segle XVIII per la gran 

densificació soferta: es va subdividir els grans casalots 

en pisos irregulars i mancats de serveis, es va aprofitar 

 

              Figura 2.7.  Barri Gòtic 
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tota parcel·la, es van suprimir els horts que hi persistien, es van crear habitacions mal 

il·luminades i poc ventilades i es va enderrocar la casa antiga per construir-ne una de nova amb 

un increment desmesurat de l'alçada.  

El segle XIX serà el de les grans transformacions en l'estructura i morfologia del Gòtic. La 

transformació de cementiris parroquials en places públiques, el buidat de grans edificis amb el 

seu consegüent canvi d'us, l'enderrocament de les muralles i d'altres actuacions urbanístiques 

van provocar que el Gòtic es comencés a veure com a patrimoni col·lectiu de prestigi i com a 

valor d'ús per la seva centralitat territorial i històrica, que calia preservar.  

El valor patrimonial que el barri representa, la varietat i les diferències dels altres barris que 

el conformen, i per tant la complexitat dels processos urbans que s'hi desenvolupen, l'han 

portat a especialitzar-se en el sector terciari d'activitat, convertint-se en el centre de comerç 

més important de Barcelona i de Catalunya.  

 

2.3.3) La Barceloneta 

 

El territori de forma triangular que ocupa la 

Barceloneta té una superfície de 71 hectàries. El 

barri es va assentar sobre els terrenys guanyats al 

mar des del segle XV, quan es va construir l'espigó 

del port (1474) i es va generar una sedimentació 

lenta de terres i sorres procedents del Besòs i del 

litoral adjacent al voltant de l'illa de Maians, situada 

aproximadament on hi ha les instal·lacions de 

l'estació de França.  

El precedent més immediat de construcció del barri és el projecte del capità general 

Marquès de Castel Rodrigo, que el 3 d'octubre de 1718 va determinar la creació del "Barrio de 

la Playa", a fi d'allotjar els ciutadans que havien vist enderrocades les seves cases amb motiu 

de la construcció de la Ciutadella a la Ribera. Aquest projecte es va encarregar a l'enginyer 

militar Pròsper Verboom.  

L'enginyer militar Juan Martín Cermeño, per iniciativa del capità general Marquès de la 

Mina, va començar el 1749 un projecte nou i definitiu que respongués de manera modèlica a un 

conjunt complex de necessitats: acabar amb la desorganització de les construccions de l'Arenal 

i afrontar l'escassetat d'habitatges a la Barcelona emmurallada, preveure la insuficiència del 

port medieval i de les seves instal·lacions i també tenir el control militar de la població 

assentada en un solar d'immillorable posició estratègica. La necessitat de construir el nou bari 

com a compensació per l'enderrocament de les cases de la Ribera apareix citada de manera 

secundària.  

Figura 2.8.  Barri de la Barceloneta 
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Al projecte es preveia una àmplia urbanització d'esquema octogonal, composta per quinze 

carrers paral·lels al port, de 7,5 metres d'amplada, creuats per altres tres de transversals de 9,3 

metres. Les cases, de planta baixa i un pis, destinades en principi a una sola família i en règim 

de propietat, eren uniformes quant a les dimensions (8,4 per 8,4 metres), materials, distribució i 

decoració externa. Estaven alineades en illes rectangulars extremadament allargades i 

estretes.  

La construcció de la Barceloneta ha estat considerada com un dels millors exemples de 

l'urbanisme barroc peninsular. La voluntat de lluitar contra la insalubritat natural d'aquells 

terrenys i de fer-los habitables era present quan s'assegurava la plena insolació dels carrers 

amb l'alçaria mínima de les cases, i perl fet que l'estretor de les illes de cases rectangulars, 

construïdes amb orientació nord-sud, a resguard del vent de llevant, permetia que totes les 

habitacions tinguessin finestres a l'exterior i per tant ventilació creuada entre les dues façanes.  

Fins a mitjan segle XIX, les activitats dels habitants de la Barceloneta es relacionaven 

essencialment amb el mar: la pesca, les activitats portuàries, la construcció de vaixells de vela i 

la fabricació i venda dels aparellaments. L'any 1846, l'Ajuntament de Barcelona va prohibir la 

instal·lació d'indústries noves amb màquines de vapor dins del recinte emmurallat. Moltes de 

les que ja hi havia i de les de nova creació es van edificar a les poblacions més properes, fora 

de les muralles: Sants, Poblenou i la Barceloneta. Va ser aleshores quan la industrialització va 

començar a penetrar el barri. La proximitat al port, que facilitava la càrrega de la maquinària 

pesant i la descàrrega de les matèries primeres, l'espai edificable, i des de 1848 l'estació del 

ferrocarril de Mataró sota el Portal de Mar, eren elements que els industrials tenien en compte. 

El 1841 la Barceloneta era ja la segona població metal·lúrgica de Catalunya després de 

Barcelona, amb les foneries i, sobretot, els tallers Nueva Vulcano (1836).  

Amb la instal·lació del primer gasòmetre (1840), que havia obtingut la concessió de 

l'enllumenat de la ciutat, naixia a la Barceloneta la segona especialització industrial: la 

producció de gas. Durant la segona meitat del segle XIX, l'assentament d'importants indústries 

del metall (els tallers Alexandre l'any 1845, la Maquinista Terrestre i Marítima l'any 1855) van 

anar confirmant el procés iniciat. Al final del segle XIX les especialitzacions de la indústria de la 

Barceloneta havien quedat ben definides: la metal·lúrgia, el gas i les construccions navals. 

A partir dels anys vint del segle XX va començar el procés de desaparició dels grans 

establiments industrials del barri, provocat per factors com l'augment de la competència i la 

manca de capital per generar expansió. Les empreses que s'hi van mantenir van ser objecte de 

destrosses i noves formes d'organització (col·lectivitzacions) durant la Guerra Civil del 1936-

1939. Després, van recuperar lentament el ritme.  

A partir de mitjan segle XX es van implantar al barri altres sectors industrials. Es tracta 

sobre tot de tallers de fusteria, construcció de mobles i impremtes, petites fàbriques de 

productes químics, tallers de joieria i rellotgeria, tallers de confecció, etc. Les grans naus es van 

substituir per petits tallers on es desenvolupaven les especialitats més diverses: construccions 
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metàl·liques, de maquinària elèctrica i mecànica, reparacions d'automòbils, de ràdios, de 

televisors. Aquests canvis es van deure a causes com l'aprofitament per a l'habitatge d'un barri 

necessari per a una ciutat creixent, i que per causa de la gran densitat només podia oferir 

l'escassa superfície dels baixos de les cases a una indústria encara urbana i de poca inversió.  

Des de l'enderrocament de les muralles de Barcelona i especialment amb la creació de 

dues línies de tramvies que enllaçaven el centre de la ciutat amb els banys, la Barceloneta 

industrial i portuària es va transformar també en el balneari de la ciutat. D'aquí engega la 

manifesta terciarització dels serveis del final del segle XX (hostaleria, oci, etc.).  

 

2.3.4) Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

 

Sant Pere i Santa Caterina són dos barris que 

mantenen, encara ara, l'estructura medieval. 

Carrers estrets, retorçats i entrelligats mantenen 

una activitat arrelada des dels orígens: el treball 

tèxtil, transformat avui dia en activitat comercial. 

Sant Pere, Santa Caterina i Sant Agustí són noms 

relacionats amb les grans institucions religioses 

que hi havia a la zona. Avui en dia només resta el 

testimoni de l'església de Sant Pere de les 

Puelles.  

Al sud, més a prop del mar, hi ha el barri de la 

Ribera, antiga Vilanova del Mar, presidit per la 

basílica de Santa Maria del Mar, centre de la vida 

senyorial de la ciutat del segle XIII al XIV.  

Aquests barris es van anar configurant a partir 

del moment en què Barcelona va necessitar expandir-se fora del recinte romà. A partir del 

segle XI, a l'entorn del monestir de Sant Pere de les Puelles i de Santa Maria del Mar, que 

exercien un domini feudal sobre les terres que les envoltaven, i al llarg del rec Comtal es va 

anar formant la nova xarxa urbana. Aquests barris no eren més que suburbis de la Barcelona 

romana de la part est de la ciutat, que va formar un conglomerat de barriades que van anar 

creixent fins que les muralles les van aturar. Les noves vies dels ramals de la ciutat romana es 

van començar a poblar, i el rec Comtal, important curs d'aigua que entrava a la Barcelona vella 

procedent del riu Besòs, va ser un focus d'atracció d'indústries tèxtils de prerevolució industrial, 

que s'hi van instal·lar.  

A l'extrem sud, la tradició marinera del barri i de la Ribera va conformar una unitat que data 

del segle X, quan ja hi havia un nucli habitat extramurs vora la platja a l'entorn d'una església 

anomenada Santa Maria de les Arenes (avui Santa Maria del Mar). Amb l'esplendor del comerç 

Figura 2.9.  BarriSant Pere, Santa Caterina i 

 la Ribera 
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marítim del segle XIII, durant l'època de Jaume I, el nucli es va anar consolidant i s'hi van 

concentrar la major part dels oficis de la ciutat, com ho demostra la toponímia (Espaseria, 

Mirallers, Agullers, Esparteria, Sombrerers, Abaixadors, Caputxes, etc.) i alguns serveis bàsics 

de la infraestructura urbana (escorxadors, molins, tints, etc.) L'esplendor d'aquest barri es va 

mantenir fins a la davallada del tràfic comercial a la Mediterrània al segle XVI. La situació es va 

agreujar amb l'enderrocament de mig barri per la construcció de la Ciutadella l'any 1714 

ordenada per Felip V. La zona va renéixer després de la instal·lació del mercat del Born, el 

1876  

L'edificació medieval es va substituïr al llarg de la segona meitat del segle XVIII, quan les 

manufactures de teixits es van instal·lar als carrers de la zona i aquesta expansió va crear una 

nova demanda de mà d'obra i habitatge. Amb el temps, el creixement demogràfic de la zona va 

arribar a extrems increïbles i va ser la causa de més d'una epidèmia. La desamortització de 

1835 no va alliberar sòl per a usos socials, sinó per a la creació de cases-fàbrica. Com a 

excepció, es va crear el mercat de Santa Caterina l'any 1848, avui dia totalment remodelat per 

l'equip de l'arquitecte Enric Miralles. L'enderrocament de les muralles i la realització de 

l'Eixample van influir en la proletarització del barri durant el segle XIX. Això va suposar un 

atapeïment del barri amb la presència de fàbriques tèxtils, que a poc a poc, davant la manca 

d'espai, es van anar traslladant al Raval o fora muralles. La creació de l'Eixample, com en altres 

ciutats d'Europa, va produir un procés de substitució dels habitants del nucli antic que 

pertanyien a la classe benestant per immigrants que ocupaven habitatges subdividits, amb una 

manca evident dels serveis indispensables, que amb el pas del temps es van deteriorar força. 

Moltes cases nobles van ser dividides perquè hi visqués la gent obrera, amb un empobriment 

notable de les condicions de vida. El carrer de la Princesa es va obrir l'any 1835 (anava de la 

Plaça Nova al carrer del Comerç) en un intent va per oxigenar la zona. Els actuals barris de 

Sant Pere i Santa Caterina van quedar definitivament separats, de manera transversal, del barri 

de la Ribera, amb realitats molt diferenciades a nord i sud d'aquest carrer.  

Durant la setmana tràgica, el juliol de 1909, es van cremar molts edificis religiosos com a 

forma de contestació popular i reflex de les males condicions de vida del barri. La situació 

sanitària deficient va provocar l'any 1914, entre els barris de Sant Pere, Santa Caterina i la 

Ribera, 310 morts de tifus, el 5% de totes les defuncions de Barcelona.  

En la primera dècada del segle XX va haver un esdeveniment cabdal: el pla urbanístic que 

va donar lloc a la construcció de la Via Laietana: 2.199 habitatges es van enderrocar i 82 

carrers van desaparèixer totalment o parcialment amb el cost social que tot això va suposar. La 

Via Laietana va significar el trossejament de la unitat urbanística del centre històric en dues 

meitats diferenciades: per una banda el barri Gòtic i per l'altra els barris de Sant Pere, Santa 

Caterina i La Ribera.  

La proximitat de l'estació de França i del port van atraure la majoria de la gent que arribava 

a Barcelona per la feina que generaven l'Exposició Universal de 1929 i les obres del metro. 



 

 

 

Creació d'un SIG turístic i de mobilitat en bicing al districte Ciutat Vella (Barcelona) 

 

  

14 

 

L'any 1945, el 32,3% dels habitants del barri eren immigrats. La presència de rellogats era 

abundosa i el barri es va convertir en una de les zones urbanes més denses d'Europa. Les 

condicions dels habitatges del barri eren les pitjors de Barcelona. El barraquisme vertical i 

horitzontal era moneda corrent i l'amuntegament de la població no va començar a minvar fins 

entrats els anys seixanta del segle XX. L'esponjament propugnat des de l'Administració -eix de 

l'avinguda de Cambó- en els anys vuitanta, amb els plans de reforma interior, han cercat un 

equilibri en el vell teixit urbà, la dignitat de la rehabilitació dels vells habitatges i de la gent que 

hi viu.  

D'altra banda, la Ribera viu ara una revifalla com a zona d'oci descoberta per artistes 

independents i experimentals. Locals de nit, els pioners dels quals van ser Zeleste i Màgic, 

complementats per galeries d'art i antiquaris que s'articulen als voltants del carrer de Montcada, 

fan de la Ribera un barri abocat a l'especialització de serveis en el lleure.  

Avui dia, la finalització del mercat de Santa Caterina significa una acceleració econòmica 

del barri que comença a donar fruits. D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona, per mitjà del 

Districte de Ciutat Vella, va presentar a la Generalitat de Catalunya una proposta per acollir els 

barris de Santa Caterina i Sant Pere a la Llei de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 

una atenció especial. La proposta va ser aprovada i beneficiada amb un percentatge del 

50'076% respecte del cost total, 14.616.000 euros, de les actuacions previstes en el projecte 

d'intervenció integral als barris de Santa Caterina i Sant Pere, que són:  

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds amb la urbanització del Pou de la Figuera.  

Rehabilitació d'elements comuns dels edificis privats.  

Provisió d'equipaments per a ús col·lectiu al Pou de la Figuera, Centre Cívic de Sant Agustí, 

edifici de la Penya Cultural Barcelonesa i sòl per a una residència per a gent gran.  

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà amb la instal·lació de recollida 

pneumàtica i una minideixalleria.  

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica.  

L'àrea urbana que formen els barris de Santa Caterina i Sant Pere abasta una superfície de 

35,13 hectàrees, una població d'uns quinze mil habitants i un teixit residencial de 8.650 

habitatges aproximadament.  
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3.”BICING” 

 

El “Bicing” és el servei públic de compartició de bicicletes de la ciutat de Barcelona. L'empresa 

municipal B:SM (Barcelona Serveis Municipals) gestiona el servei, que es va adjudicar el 2007 

a l'empresa nord-americana ClearChannel per a un període de 10 anys i un cost de 22,3 

milions d'euros. ClearChannel, al seu torn, va subcontractar el servei a l'empresa Delfin Group. 

El “Bicing” està finançat amb part dels ingressos de l'Àrea verda, les zones de regulació 

d'aparcament del centre de Barcelona, i els abonaments dels usuaris. 

 

El servei es va inaugurar el 

22 de març del 2007 i a la 

primavera del 2008 va arribar 

a 6.000 bicicletes a 380 

estacions repartides a tots els 

districtes. Actualment compta 

amb 175.000 abonats. El preu 

de l'abonament anual per 

utilitzar el servei actualment 

és de 30 euros anuals (abans 

havia estat de 24 euros , i va 

ser de 6 euros entre el 16 de 

març i el 6 de juliol del 2007 

durant la promoció de la 

primera fase del desplegament). De cara al 2009 es preveu arribar a les 400 estacions. 

En un principi el servei es va planificar universal, amb un abonament anual i setmanal i la 

possibilitat d'abonar-s'hi a la pròpia estació mitjançant targeta de crèdit. Tanmateix, la pressió 

de les empreses de lloguer de bicicletes, agrupades sota la marca Bicitours, van obligar 

l'Ajuntament i l'empresa concessionària a fer tot de canvis a partir de juliol del 2007: 

el servei és restringit només per als empadronats a Catalunya. 

L’abonament només pot ser anual i només es pot fer través d'Internet o a l'oficina presencial. 

No es pot canviar de bicicleta en una estació i agafar-ne una altra tot seguit (després de deixar 

una bicicleta, el sistema informàtic no permet agafar-ne una altra fins passats 10 minuts). 

A la pràctica, aquestes limitacions resulten inefectives, perquè els turistes fan servir les 

bicicletes de “Bicing” amb targetes que els deixen els que els lloguen habitacions o 

apartaments. En canvi aquestes limitacions perjudiquen els usuaris legítims, que no poden 

canviar de bicicleta i continuar tot seguit un mateix trajecte i, sobretot, no poden contractar 

abonaments setmanals a la pròpia estació. 

 

Figura: 3.1. Parada del “Bicing” 
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3.1 Funcionament:  

 

El servei està pensat per a ser gestionat mitjançant Internet. Per a donar-s'hi d'alta cal ser 

major de 16 anys i anar a la pàgina web “Bicing”, o fer-ho a través de l'oficina d'atenció 

presencial. Per a la inscripció cal obligatòriament una targeta de crèdit i un document d'identitat. 

Amb la inscripció s'obté un compte d'usuari que permet a l'usuari gestionar el servei i consultar 

el seu historial d'ús. Al cap d'uns quants dies es rep a casa la targeta que permet agafar les 

bicicletes, i que es pot utilitzar un cop s'hagi validat al compte d'usuari. 

El “Bicing” funciona amb estacions distribuïdes arreu de la ciutat separades entre elles al 

voltant dels 300-400 metres. Les estacions se situen a punts propers a les estacions de metro, 

tren, ferrocarrils de la Generalitat i aparcaments públics. Gestionades informàticament en temps 

real, cada estació disposa entre 15 i 30 llocs per a bicicletes, cada lloc té dos forats on inserir la 

bicicleta. Els usuaris poden consultar l'estat de cada estació en un mapa interactiu al web del 

servei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Servei de distribució de bicicletes 

 

Quan un usuari vol agafar una bicicleta, apropa la seva targeta a la terminal de l'estació i la 

pantalla li indica el número de la bicicleta que ha d'agafar. L'usuari només ha de tibar la 

bicicleta cap amunt per extreure-la de l'estació. Per a tornar-la, l'usuari ha d'introduir la bicicleta 

un altre cop als forats de qualsevol estació. Si una estació està tota plena i l'usuari no pot 

deixar-hi la bicicleta, llavors ha d'apropar la targeta al terminal de l'estació i la pantalla li indicarà 

quina és l'estació més propera amb llocs lliures per a deixar-la, i li dóna 10 minuts extres sense 

recàrrec. Des del 15 de juliol del 2007, a més, quan es deixa una bici a una estació, l'usuari no 
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en pot agafar una altra fins després de 10 minuts. D'altra banda, si s'agafa una bicicleta i es 

torna a la mateixa estació en menys de 2 minuts, el sistema interpreta que la bicicleta no està 

en condicions de ser utilitzada i la deixarà bloquejada a l'estació fins què el servei de 

manteniment la revisi, sense que a l'usuari se li apliqui la penalització dels 10 minuts. 

El sistema està pensat perquè la distribució de les bicicletes sigui més o menys automantingut.  

Tanmateix, hi ha diverses furgonetes amb remolc que traslladen els excedents de bicicletes a 

les estacions buides. L'estat de cada estació es pot consultar en temps real a través d'Internet, 

visualitzant quants llocs hi ha lliures i quantes bicicletes hi ha disponibles. El servei funciona les 

24 hores els divendres i dissabtes. Els altres dies funciona de 5 del matí a les 12 de la nit, 

durant la nit només es poden tornar bicicletes. 

 

 Amb l'abonament cada usuari disposa de 30 minuts gratuïts de trajecte entre estacions. Si el 

trajecte supera aquest temps, es carrega un petit pagament a la targeta de crèdit (inicialment 

era de 30 cèntims, de 50 cèntims des de 2009) per cada mitja hora extra, fins a un màxim de 

dues hores de temps total. Si s'excedeixen les dues hores, l'usuari haurà de pagar una 

penalització de 3 euros per hora o fracció. Amb 3 penalitzacions l'usuari serà donat de baixa. Si 

en 24 hores no es torna la bicicleta, s'han de pagar 150 euros. Tots els pagaments es 

carreguen automàticament a la targeta de crèdit que ha proporcionat l'usuari en el moment de 

donar-se d'alta al servei. Si la targeta de crèdit ha caducat el servei no es podrà tornar a utilitzar 

fins que l'usuari no hagi actualitzat les dades de la targeta a la seva àrea d'usuari. 

 

3.2 La Bicicleta:  

 

La bicicleta té un disseny diferenciat del de les bicicletes comercials, per tal d'impedir el seu 

robatori i posterior venda en el mercat negre. Tanmateix, cal dir que el disseny és compartit 

amb alguns dels serveis de compartició de 

bicicleta que gestiona l'empresa 

ClearChannel (la de Barcelona és ben igual 

que la del mateix servei a Estocolm, encara 

que allà són pintades de color blau). La 

bicicleta també està dissenyada per a la 

màxima durabilitat, tenint en compte que 

està les 24 hores a la intempèrie. El cost 

estimat de cada bicicleta està al voltant dels 

450 euros. 

 

La bicicleta és de color vermell, amb parafangs de color blanc. El quadre és de ferro i alumini, 

amb un pes de 16,8 kg. La roda posterior té una mida comparable a la d'una bicicleta de 

muntanya, mentre que la davantera és més petita, semblant a les de bicicletes plegables. 

Figura: 3.3. Bicicleta “Bicing” 
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Ambdues rodes tenen pneumàtics amples. Disposa d'una llum intermitent vermella al darrere i 

d'una llum intermitent blanca al davant, que estan permanentment engegades. L'energia per al 

seu funcionament prové d'una dinamo. La bicicleta també disposa d'un canvi intern Shimano 

Nexus de tres marxes, amb fre intern incorporat. El fre de davant és un fre estàndard de tipus 

V-Brake. El manillar té una forma especial amb porta bosses inclòs, amb la maneta del canvi és 

de tipus Grift Shift i un timbre (obligatori a Barcelona). Disposa de un peu plegable per 

mantenir-la dreta. 

 

Cada bicicleta té un número i és identificada pel sistema informàtic cada cop que s'insereix a 

una estació. D'aquesta manera es controla el temps del trajecte, així com el seu manteniment. 

A més a més, cada bicicleta incorpora un emissor per tal de ser localitzada en qualsevol 

moment. 
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3.3 Normes d’ús del “Bicing”:  

 

Fes un bon ús del teu nou servei de transport públic. Segueix sempre aquestes pautes: 

La targeta és personal i intransferible. 

No es pot portar ningú a la bicicleta, l’única persona autoritzada és l’abonat/ada. 

L’abonat/ada es fa totalment responsable de la bicicleta des del moment en què l’agafa d’una 

estació fins que la torna correctament a la mateixa estació o a una altra. 

El temps màxim d’utilització de la bicicleta per cada trajecte és de dues hores. 

S’aplicarà un recàrrec de 150€ a la targeta de crèdit de l’usuari/ària que no retorni la bicicleta 

en 24 h després d’haver-la agafat d’una estació. 

En cas que l’estació de destí estigui plena de bicicletes, el terminal d’accés informarà 

l’usuari/ària de les estacions més properes on pot deixar la bicicleta. 

Cal respectar la normativa vigent referent a la circulació de bicicletes.  

En el moment de retirar la bicicleta, l’usuari/ària ha de comprovar l’estat dels frens, la correcta 

subjecció de tots els elements mòbils de la bicicleta, i ajustar el seient a la seva alçada. 

En cas que la bicicleta tingui algun element que no està en bones condicions de funcionament, 

cal que l’usuari/ària la torni a deixar i n’agafi una altra. 

Aquest servei està prohibit als menors de 16 anys. 

Les bicicletes del sistema “Bicing” no poden ser utilitzades a la resta de transports públics com 

el metro, l’autobús, els ferrocarrils, el tramvia o el tren. 

Les bicicletes no poden circular pels carrils bus. 

Quan la bicicleta circuli per la calçada, ha de respectar les normes de trànsit vigents com 

qualsevol altre vehicle. 

En els espais reservats per als vianants, cal evitar circular a més de 10 km/h. 

La bicicleta no es pot conduir sobre una sola roda, ni agafar-se a vehicles en marxa. 

La bicicleta no es pot lligar a arbres, semàfors, bancs o papereres, ni aparcar davant les zones 

de càrrega i descàrrega o d’estacionament per a persones amb discapacitat.  

La bicicleta no es pot aparcar a parades de transport públic ni a passos de vianants. 

En el cas que no hi hagi carril bici, les bicicletes podran circular, excepte en moments 

d’aglomeració de vianants, per: 

- les voreres, andanes i passeigs de més de 5 metres, deixant 3 metres d’espai lliure. 

- els parcs públics i les àrees de vianants. 

- les zones de prioritat per a vianants, en els dos sentits de circulació. 
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3.4 Moure’s amb Bici per la ciutat:  

 

 

Figura 3.4.  Gent passejant per la ciutat 

 
La bici és un mitjà de transport original i diferent per a descobrir la ciutat. Barcelona disposa de 

carrils bici ben condicionats. Es pot passejar amb bici per espais oberts i pels parcs de 

Barcelona. Aquestes condicions i la climatologia suau inviten a utilitzar la bici com a mitjà de 

transport alternatiu. Es poden triar entre circuits organitzats o el lloguer de bicicletes. 

 

Apart del “Bicing” hi ha altres serveis de Bicicleta, inclús millor per fer turisme, que el “Bicing”:  

. 
1. AL PUNT DE TROBADA 
Adreça: Badajoz, 24 | C.P.: 08005 | Població: Barcelona 
Telèfon: 932 250 585 | Fax: 932 250 585 | Correu electrònic: info@alpuntdetrobada.com | Web: 
www.alpuntdetrobada.com 
 
2. BARCELONA BICI 
Adreça: Mirador de Colom- Pl. Portal de la Pau, s/n | C.P.: 08002 | Població: Barcelona 
Telèfon: 932 853 832 | Fax: 932 853 831 | Correu electrònic: info@barcelonaturisme.com | Web: 
http://bcnshop.barcelonaturisme.com/vis?prod=19466 
 
3. BARCELONA BIKING 
Adreça: Baixada Sant Miquel, 6 | C.P.: 08002 | Població: Barcelona 
Telèfon: 656 356 300 | Correu electrònic: info@barcelonabiking.com | Web: 
www.barcelonabiking.com 
 
4. BARCELONA BY BIKE 
Adreça: Escullera del Poble Nou 298-299. Port Olimpic | C.P.: 08005 | Població: Barcelona 
Telèfon: 932 688 107 | Fax: 932 688 108 | Correu electrònic: info@barcelonabybike.com | Web: 
www.barcelonabybike.com 
 
5. BARCELONA CICLOTOUR 
Adreça: Tallers, 45 - Local interior | C.P.: 08001 | Població: Barcelona 
Telèfon: 933 171 970 | Correu electrònic: info@barcelonaciclotour.com | Web: 
www.barcelonaciclotour.com 
 
6. BARCELONA EXPERIENCE 
Adreça: Josep Estivill, 56, 6º1ª | C.P.: 08027 | Població: Barcelona 
Telèfon: 650 012 894 | Fax: 933 511 671 | Correu electrònic: mytrip@barcelonaexperience.com | 
Web: www.barcelonaexperience.com 
7. BARNA BIKE 
Adreça: Pg. Pas de Sota la Muralla, 3 | C.P.: 08003 | Població: Barcelona 
Telèfon: 932 690 204 | Correu electrònic: info@barnabike.com | Web: www.barnabike.com 

mailto:info@alpuntdetrobada.com
http://www.alpuntdetrobada.com/
mailto:info@barcelonaturisme.com
http://http/bcnshop.barcelonaturisme.com/vis?prod=19466
mailto:info@barcelonabiking.com
http://www.barcelonabiking.com/
mailto:info@barcelonabybike.com
http://www.barcelonabybike.com/
mailto:info@barcelonaciclotour.com
http://www.barcelonaciclotour.com/
mailto:mytrip@barcelonaexperience.com
http://www.barcelonaexperience.com/
mailto:info@barnabike.com
http://www.barnabike.com/


 

 

 
Creació d'un SIG turístic i de mobilitat en “Bicing” al districte Ciutat Vella (Barcelona) 

 

21 

 

 
8. BICICLOT 
Adreça: Pg. Marítim, 33 (Platja de la Barceloneta) | C.P.: 08003 | Població: Barcelona 
Telèfon: 932 219 778 (platja) | Fax: 932 662 353 | Correu electrònic: maritim@biciclot.net | Web: 
www.biciclot.net 
 
9. BICITRAM 
Adreça: Pg. Picasso, 46 | C.P.: 08003 | Població: Barcelona 
Telèfon: 607 226 069 | Correu electrònic: alejandromeya@hotmail.com | Web: 
www.bicitrambarcelona.com 
 
10. BIKE RENTAL 
Adreça: Rauric, 20 | C.P.: 08002 | Població: Barcelona 
Telèfon: 666 057 655 | Correu electrònic: info@bikerentalbarcelona.com | Web: 
www.bikerentalbarcelona.com 
 

11. BIKE TOURS BARCELONA 
Adreça: Esparteria, 3 | C.P.: 08003 | Població: Barcelona 
Telèfon: 932 682 105 | Fax: 933 194 298 | Correu electrònic: info@biketoursbarcelona.com | 
Web: www.biketoursbarcelona.com 
 
12. BORNBIKE 
Adreça: Marquesa, 1 | C.P.: 08003 | Població: Barcelona 
Telèfon: 933 190 020 | Correu electrònic: info@bornbikebarcelona.com | Web: 
www.bornbike.com 
 
13. BUDGET BIKES 
Adreça: Marquès de Barberà, 15 | C.P.: 08001 | Població: Barcelona 
Telèfon: 933 041 885 | Correu electrònic: info@budgetbikes.eu | Web: www.budgetbikes.eu 
 
14. CLASSIC BIKES 
Adreça: Tallers, 45 | C.P.: 08001 | Població: Barcelona 
Telèfon: 933 171 970 | Correu electrònic: info@barcelonarentbikes.com | Web: 
www.barcelonarentbikes.com 
 
15. CUSSONS-HANSMANN BIKE TOURS 
Adreça: Av. Princep d'Asturies, 21, local 4 | C.P.: 08012 | Població: Barcelona 
Telèfon: 932 172 354 | Correu electrònic: jaume@cussons-hansmann.com | Web: www.cussons-
hansmann.com 
 
16. FAT TIRE BIKE TOURS 
Adreça: C/ Escudellers, 48 planta baixa | C.P.: 08002 | Població: Barcelona 
Telèfon: 933 013 612 | Fax: 933 429 276 | Correu electrònic: 
info@FatTireBikeToursBarcelona.com | Web: www.fattirebiketoursbarcelona.com 
 
17. MY BEAUTIFUL PARKING 
Adreça: Cervantes,5 | C.P.: 08002 | Població: Barcelona 
Telèfon: 933 041 580 | Correu electrònic: info@mybeautifulparking.com | Web: 
www.mybeautifulparking.com 
 
18. NATUR BIKE 
Adreça: Sant Miquel, 5 | C.P.: 08003 | Població: Barcelona 
Telèfon: 93 268 81 07 | Fax: 93 268 81 08 | Correu electrònic: info@naturbike.com | Web: 
www.naturbike.com 
 
19. TRIXI.COM 
Adreça: Pl. Traginers, 4 local | C.P.: 08002 | Població: Barcelona 
Telèfon: 933 101 379 | Correu electrònic: info@trixi.com | Web: www.trixi.com 

mailto:maritim@biciclot.net
http://www.biciclot.net/
mailto:alejandromeya@hotmail.com
http://www.bicitrambarcelona.com/
mailto:info@bikerentalbarcelona.com
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mailto:info@biketoursbarcelona.com
http://www.biketoursbarcelona.com/
mailto:info@bornbikebarcelona.com
http://www.bornbike.com/
mailto:info@budgetbikes.eu
http://www.budgetbikes.eu/
mailto:info@barcelonarentbikes.com
http://www.barcelonarentbikes.com/
mailto:jaume@cussons-hansmann.com
http://www.cussons-hansmann.com/
http://www.cussons-hansmann.com/
mailto:info@FatTireBikeToursBarcelona.com
http://www.fattirebiketoursbarcelona.com/
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http://www.mybeautifulparking.com/
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http://www.naturbike.com/
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4.SIG I CONCEPTES BÀSICS 

 

4.1 Sistemes d’informació Geogràfica 

 

 

4.1.1- Introducció 

 

Els SIG són una tecnologia recent i en 

evolució, actualment es troben en un procés 

d’ampliació de les seves possibilitats d’anàlisi i 

resolució de problemes espacials. A través de 

les diferents etapes en la evolució dels SIG 

s’ha arribat a tantes fites importants que fan 

d’aquests sistemes unes potents eines, i més 

encara, una creixent tecnologia per a tots 

aquells sectors que requereixen la gestió 

d’informació espacial d’una manera ràpida i 

eficaç. 

 

 

 

4.1.2- Què és un SIG? 

 

Els SIG s’han definit de diverses formes depenent del punt de vista de l’autor o de l’ús 

que se’n derivi, malgrat tot, quan comparem les diferents definicions que existeixen, trobarem 

que mostren certs elements en comú i que podem considerar com els constituents de la base 

essencial del SIG.  

Les definicions més recents, ressalten la operativitat dels SIG: 

 

 Tecnologia informàtica per a gestionar i analitzar informació espacial (Bosque 1992) 

 

 Sistema de hardware, software i procediments elaborats per a facilitar la obtenció, 

manipulació, gestió, anàlisi, modelatge, representació i sortida de dades espacialment 

referenciades per a resoldre problemes complexes de planificació i gestió. (NCGIA 1990) 

 

En quasi totes les definicions existents trobem la dada espacial com a element comú. 

La dada espacial és el que diferencia els SIG de les altres bases de dades especialitzades, i és 

en torn de la qual giren totes les possibles aplicacions del SIG. La dada espacial conté, en la 

Figura 4.1.  Capes de un SIG 
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seva màxima simplicitat, característiques de localització (x,y) i el tipus de caràcter temàtic (z) 

que són la base de totes les possibles operacions per a portar a terme un SIG. 

 

D’altra banda, val a dir, que la importància d’un SIG radica en la seva base de dades 

que és la que conté totes les dades espacials. Parlant clar, un SIG no emmagatzema ni mapes 

ni dibuixos, emmagatzema bases de dades. El concepte de la base de dades és bàsic i 

constitueix la principal diferencia entre un SIG i un simple dibuix o un sistema de confecció de 

mapes informatitzats (que només pot produir mapes de qualitat). Crear una base de dades és 

una de les parts més crítiques del projecte i sovint la que més triga a desenvolupar-se. La 

qualitat de l’anàlisi i el producte final depenen de la precisió (en quantitat i qualitat) de la base 

de dades.  

 

4.1.3- Elements d’un SIG   

Els elements que componen un SIG van ser definits per Maguire com el hardware de la 

computadora, el software, les dades espacials i el programador o usuari.  

 

 El hardware és el que representa la part física del sistema on s’aposenta el SIG des 

dels ordenadors personals fins a potents estacions de treball, a més de tots els 

perifèrics necessaris. 

 

 El software és l’encarregat de realitzar les operacions i la manipulació de les dades. 

L’usuari ha de decidir durant la planificació del projecte SIG quin model de software 

s’adapta millor a les operacions i requeriments plantejats. 

 

 La dada espacial és l’element crucial ja que sobre ella són realitzades totes les 

operacions possibles. A més de ser l’aspecte que necessita un major esforç per la 

seva implantació en un projecte d’aquestes característiques. 

 

 El programador o usuari és la persona encarregada del disseny, implantació i 

funcionament del SIG per tal de produir resultats, solucions, seleccions, anàlisis...a 

partir de les bases de dades espacials.  

 

4.1.4- Funcions d’un SIG 

es funcions d’un SIG es poden agrupar en 4 conjunts: entrada informació, gestió de 

dades, transformació i anàlisis de  les dades, i sortida de les dades.  

 

 L’entrada d’informació és la etapa fonamental per a disposar d’una base de dades 

potent i operativa, lliure d’errors i versàtil que permet posteriorment un adequat 
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funcionament del SIG. Les dades espacials provenen de diferents tipus d’informació 

com poden ser mapes analògics, fotografies aèries, digitalització manual o mitjançant 

escàner i tècniques GPS entre d’altres. S’inclou la generació de la topologia de les 

dades espacials i la introducció d’atributs. 

 

 La gestió de les dades fa referència a les operacions d’emmagatzament i 

recuperació de les dades, és a dir, els aspectes relatius a com s’organitzen les dades 

espacials i temàtiques de la base de dades. 

 

 La funció de transformació i anàlisi de 

les dades és l’aspecte fonamental dels SIG, 

on es troba el seu potencial operatiu. És aquí 

on l’usuari defineix com i quines dades 

utilitzarà per a la resolució dels problemes 

espacials determinats. En aquesta funció té 

molt a veure el nivell de coneixements sobre 

el SIG que s’utilitza, ja que un principiant mai 

arribarà a assolir els nivells de perfecció de 

que gaudeix un usuari més experimentat. 

 

 Finalment, la sortida de les dades pot ser molt diversa, depenent en gran part de 

les necessitats de l’usuari; les més freqüents són els mapes analògics, taules de 

valors, gràfics, representacions tridimensionals, o simplement mostrada en un monitor 

gràfic que és el principal propòsit d’aquest projecte. 

 

4.1.5- Qüestions a les que ha de respondre  

 

Existeixen 6 tipus de qüestions a les que un SIG pot respondre segons Rhind: 

 

1-localització: es tracta de realitzar una consulta en la que és necessari relacionar la 

informació geogràfica amb la base de dades dels atributs. Què hi ha en...? 

2-condició: a partir d’unes condicions prèviament especificades, el sistema ha de ser 

capaç d’indicar on es compleixen aquestes condicions. On passa? 

3-tendències: en aquesta pregunta el més fonamental  és la comparació entre 

situacions temporals diferents, on poden o no incloure’s condicions. Què ha canviat 

...? 

4-rutes: el sistema pot calcular el camí òptim (més curt, més barat,...) entre 2 punts a 

través d’una xarxa. Quin és el camí òptim...? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.2. Capes de un SIG 
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5-pautes: certes irregularitats espacials poden ser detectades amb l’ajuda d’un SIG 

com per exemple quins patrons de distribució espacial presenten les moltes propietats 

que pot tenir un individu en un poble en el que el valor del sòl es revaloritza 

constantment. Quines pautes existeixen..? 

6-models: es poden generar models per a simular l’efecte que produeixen possibles 

fenòmens o actuacions en el món real. Què passaria si...? 

 

4.1.6- Origen i evolució dels SIG 

 

Els SIG van sorgir a finals dels anys seixanta, principis dels setanta a partir, d’una part, dels 

sistemes de simulació i modelatge, i d’una altra, dels grans sistemes d’informàtica estadística i 

geogràfica. Es poden distingir diferents èpoques o etapes en aquesta evolució: pionera, 

resolució de problemes tècnics, comercialització i usuari. 

 

 L’etapa pionera va des del 1960 fins a mitjans dels setanta, durant aquests primer 

anys de l’evolució, es va buscar informatitzar certs desenvolupaments existents en 

l’àmbit de la informació espacial, es van crear els primers centres d’informació 

geogràfica. Va ser el 1966 quan Tomlinson i Cols van crear el Sistema d’informació 

Geogràfica Canadenc (CGIS), podem dir que aquest SIG fou el primer en entrar en 

funcionament. A partir d’aquest moment altres països van trobar en els SIG una eina 

important relacionada amb la gestió i anàlisi d’informació geogràfica o espacial. En 

aquesta primera etapa les aplicacions més usuals es referien a la producció 

cartogràfica. 

 

 En la segona etapa centrada en la resolució de problemes tècnics, que transcorre 

de mitjans dels anys 70 fins a principis dels 80, s’aconsegueixen importants avenços 

en la configuració dels sistemes, dissenyant-se les primeres estructures topològiques 

per representar dades espacials. En certa manera continuava la tendència inicial de 

les aplicacions referides a la producció cartogràfica, però amb un èmfasi més gran en 

la descripció dels atributs aconseguint millors resultats analògics. 

 

 La tercera època és l’etapa dominada per la comercialització i es dugué a terme 

durant la dècada dels 80. Apareixen grans empreses dedicades a la generació del 

SIG com ESRI, Intregraph, Siemans o Erdas; així mateix, alguns laboratoris que 

pertanyen a universitats desenvolupen els seus propis paquets, entre els que cal ser 

destacats l’Odyssey de Harvard, el MAP de  Yale i l’IDRSI de Clark. A mitjans dels 

anys 80 amb l’eclosió de la tecnologia informàtica amb productes més potents i barats 
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fan que la disponibilitat del SIG s’obri a un gran mercat iniciant les aplicacions del SIG 

relacionades amb el modelat geogràfic. 

 

 La quarta època està dominada pels usuaris , a partir dels anys 90 fins a l’actualitat, 

la competència entre venedors ha anat augmentant, s’han estandaritzat sistemes 

oberts i els mateixos usuaris s’han apropat més a les possibilitats que ofereixen els 

SIG. 

 

4.1.7- Principals camps d’aplicació dels SIG    

 

Els SIG són eines amb un camp d’aplicació molt divers: 

 

1) Aplicacions biòtiques: 

- Planificació urbana i regional, disseny i gestió de normes i ordenances de l’ús del 

sol, gestió de parcs naturals, gestió municipal de llicències d’obres, gestió de mobiliari 

urbà, senyalització, etc. 

- Enginyeria dels transports, disseny de plans de trànsit, avaluació de la xarxa viària, 

optimització en els sistemes d’amuntegament i distribució de terres, gestió de línies 

de transports públics (gestió material, torns, enllaços i horaris) 

- Explotacions  mineres de gas, petroli i carbó, investigar les zones més propicies per 

a l’explotació minera, l’obtenció dels horitzons del terreny per a la investigació dels 

filons miners, etc. 

- Gestió de recursos naturals renovables (boscos i la seva repoblació), gestió 

recursos hidràulics, contaminació de l’atmosfera, avaluació dels impactes 

paisatgístics. 

- Gestió de la seguretat pública, aplicacions en el camp d’extinció d’incendis, rutes 

d’ambulàncies, etc. 

 

2) Aplicacions d’administració i gestió 

- Gestió del cadastre urbà, rústic, registres de la propietat, registres de productors i 

explotacions agrícoles. 

- Gestió de serveis públics, tant en les fases de dissenys i construcció com en 

l’explotació i manteniment. 

 

3) Aplicacions socioeconòmiques 

- Gestió pública d’estadístiques i cens, així com definició de districtes electorals. 

- Reproducció de mapes i dades geogràfiques, tant físiques com polítiques, 

administratives, etc. 
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- Gestió comercial d’empreses en els aspectes d’idoneïtat d’ubicació de centres de 

venda, distribució o rebuda, gestió de transports, anàlisi de les àrees de clients i 

demanda, gestió d’instal·lacions de distribució d’aigua, gas, electricitat dels aeroports. 

 

4.1.8- Dades geogràfiques 

 

Una característica dels SIG és l’emmagatzament de les dades geogràfiques de manera digital 

en una base de dades. La dada geogràfica es la que descriu objectes del món real en termes 

de: 

 Posició respecte a un sistema de coordenades 

 Atributs físics associats a la posició 

 Relacions espacials de l’objecte amb els elements que l’envolten  

 

Els SIG, divideixen les dades geogràfiques en capes o estrats d’informació. A cada 

capa es troben els elements que representen un tipus d’informació determinant. 

 

Cada dada geogràfica té 3 components que s’emmagatzemen en bases de dades 

separades: 

 

1. ESPACIAL: es representa la posició de cada objecte respecte a un sistema de 

coordenades, així com la determinació de les relacions entre els objectes 

representats. 

La component espacial es divideix en 2 parts: 

 

a) Geometria: determina la posició dels objectes en l’espai respecte a un sistema 

de coordenades, així es diu que els objectes estan georreferenciats. 

b) Topologia: determina les relacions entre els objectes representats (processos 

matemàtics per definir explícitament les relacions espacials). En un mapa, la 

topologia defineix les relacions entre els objectes presents al mapa, identifica 

elements contigus i defineix un element com una formació d’altres elements (p.e: 

un polígon és una formació de línies). La topologia és la base de treball per 

l’anàlisi en un SIG. 
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2. TEMÀTICA: on es troben les variables o els 

valors de cada objecte representat 

Els objectes representats tenen unes 

característiques o atributs que s’emmagatzemen 

en una base de dades on es troben els atributs 

de cada un d’aquests objectes. Aquests atributs 

estan relacionats mitjançant un identificador que 

és igual a l’identificador que posseeixen la 

component espacial. Els SIG els relaciona i 

permet treballar amb ells de manera conjunta. 

Figura 4.3. Superposició de capes en un sig 

 

3. TEMPORAL: També es pot determinar de 

manera opcional una component temporal que té 

en comte els canvis que es produeixen en el 

temps tant en la component espacial com en la 

component temàtica dels objectes de la zona 

que representa. 

      

 

4.2 SIG vectorial i SIG raster 

 

Segons la manera d’interpretar la realitat, es determina una classificació entre SIG 

vectorial i raster. El SIG que s’usa en aquest projecte, l’ArcView és del tipus vectorial. 

 

El model  vectorial, defineix un objecte geogràfic mitjançant els seus límits amb l’exterior. El 

model vectorial es basa en les entitats i la seva posició en l’espai. Per efectuar el model de la 

realitat, utilitza tres tipus d’objectes espacials que formaran les entitats (punts, línies i polígons). 

 

Els punts són unitats sense dimensió i s’utilitzen per representar objectes puntuals i per 

determinar les línies i en conseqüència els polígons. Un punt té la seva posició definida per 

coordenades. Dos punts determinen una recta, que són unitats amb longitud però sense 

amplada, s’utilitzen per representar xarxes o elements lineals (hidrografia, carreteres, etc.) les 

línies formen els polígons que són unitats amb dos dimensions i que representen elements 

zonals (pobles, llacs, etc..) 

 

En canvi el model raster no determina els límits i posició a l’espai dels objectes geogràfics 

concrets sinó que codifica el seu contingut a característiques determinades, mitjançant la 

superposició a l’espai d’una malla formada per quadrats, rectangles o altres formes regulars. 

     Figura 4.3.Superposició de capes en un SIG 
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La informació que s’emmagatzema és el valor de cada una de les caselles resultants mantenint 

la seva posició relativa en l’espai que representa la posició geogràfica. A cada casella 

s’emmagatzema només un valor, d’aquesta manera es creen capes d’informació per a cada 

tipus de valors, i es formen tantes capes com variables es necessiten. 

 

 

 

4.3 Programari utilitzat i conceptes basics: 

 

 

 

 AUTOCAD  

Autodesk AutoCAD és un programa de disseny 

assistit per ordinador (CAD "Computer Aided 

Design"; en anglès, Disseny Assistit per 

Computador) per a dibuix en 2D i 3D. 

Actualment és desenvolupat i comercialitzat per 

l’empresa Autodesk. 

                    Figura 4.4.Autocad 

 

 ARCGIS:  

És el conjunt compost pels diferents mòduls que 

s’organitza el programa Arc/Info que bàsicament són 

tres: Arc/Info workstation, Arcmap i Arcataolog. 

 

 ARC/INFO :  

Es tracta del modulo bàsic de Arc/Info on es recullen 

totes les funcions que el programa és capaç de realitzar (digitalització, edició, anàlisi i 

presentació cartogràfica). 

 

 

 ARC :  

És una dels mòduls de Arc/Info Workstation. Serveix per a les funcions bàsiques del 

programa des de copiar una cobertura (Cover) fins a crear un espai de treball (Workspace). 

L’entorn amb l’usuari és a través de la introducció de comandos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 4.5. ArcGis 
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 ARCPLOT :  

És altre dels mòduls de Arc/Info Workstation i té la funció d’elaborar composicions de 

mapes. Igual que Arc l’entorn amb l’usuari és a través de la introducció de comandos. 

 

 ARCEDIT:  

És el tercer mòdul bàsic de Arc/Info Workstation i compleix la funció de digitalització i edició 

de cobertures. Igual que Arc i Arcplot el seu entorn amb l’usuari és a través de la 

introducció de comandos. 

 

 WORKSPACE:  

És el lloc o carpeta on es t amb les cobertures. No es pot treballar en qualsevol lloc, ja que 

dintre d’aquests llocs de treball es crea altra carpeta cridada Info on s’inclou informació 

imprescindible sobre cadascuna de les cobertures que creiem. 

 

 COBERTURA: 

És el fitxer bàsic que crea Arcgis. Pot ser d'arcs (arcs) , punts (labels) o polígons (polygon). 

La seva aparença en Windows és com la d’una carpeta.. 

 

 TOPOLOGIA: 

Després de crear una cobertura hem de construir la base de dades associada als elements 

gràfics així com transmetre al programa el tipus d’elements que vam desitjar que reconegui 

(arcs, punts o polígons), aquest procés es fa a través de dos comandos diferents Build i 

Clean. El primer solament crea la base de dades sense tocar els elements gràfics mentre el 

segon altera els elements gràfics 

 

 

 ARCVIEW:  

El projecte està realitzat utilitzant el SIG vectorial de la 

casa ESRI anomenat ArcView. S’ha utilitzat perquè 

s’adapta perfectament a les necessitats que requereix 

aquest projecte. A més durant el període docent s’ha 

vist, per sobre,  i se’n coneixen les seves possibilitats i 

perquè en aquest moment no es disposen d’altres 

alternatives a l’abast de l’estudiant per desenvolupar un treball d’aquestes característiques. 

 

Aquest  programa  es tracta d’una aplicació més moderna que el també producte 

d’ESRI, Arc/Info, i permet realitzar les funcions més bàsiques d’un SIG. La versió que s’ha 

utilitzat en aquest projecte és la 3.0 que treballa amb el sistema operatiu MS-DOS però amb 

l’interface de Microsoft Windows. Per un usuari no expert és molt còmode i intuïtiu treballar amb 

 

Figura 4.6. ArcView 
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ArcView ja que utilitza el sistema Windows, que facilita l’ús de programes. En el punt 

7.3.Treball amb ArcView  d’aquesta memòria se’n explica detingudament el seu funcionament. 

 

 AVENUE 

 

Avenue és el llenguatge de programació que acompanya a ArcView. És l’entorn de 

desenvolupament i organització del programa, amb el qual es pot particularitzar l’aspecte 

d’ArcView, modificar o crear noves eines o integrar ArcView a altres aplicacions. De fet no és 

un programa a part sinó una aplicació més d’ArcView. 

 

 

 NETWORK ANALYST 

 

L’Arcview treballa amb diferents moduls i 

extensions, cadascuna amb una aplicació diferent.  

Un d’ells i molt emprat per nosaltres, s’anomena, 

Network Analyst, que conté eines d’anàlisi de xarxes 

(en distancia, en temps, en tipus de via..), que 

permet obtenir rutes òptimes entre dos punts d’un 

territori. 

 

 
 

Figura 4.7. Network Analyst 



 

 

 
Creació d'un SIG turístic i de mobilitat en bicing al districte Ciutat Vella (Barcelona) 

 

32 

 

5.DIGITALITZACIÓ- CREACIÓ DE LA BASE GRAFICA DIGITAL : 

 

La digitalització ens permet tenir un model vectorial que ens capacita, al haver delimitat el 

límit dels objectes i la seva topologia, a realitzar càlculs geogràfics i assignar a cada entitat 

propietats i dades.  

Per digitalitzar el mapa i fer la posterior generalització utilitzem l’Autocad 2009. 

L’objectiu de la base de dades de la informació geogràfica és representar digitalment la 

realitat territorial, la qual cosa és només possible d’una forma parcial i limitada. Partint 

d’aquesta premissa comencem la creació de la base cartogràfica. Per a aconseguir la base 

digital del districte de Ciutat Vella ens varem posar en contacte amb Sots-direcció d’informació 

de Base i Cartografia Institut Municipal d’informàtica de Barcelona, els quals ens van dirigir al 

Ajuntament de Barcelona, on ens van facilitar 41 fulls, amb diferents capes cadascun, pel que 

ens vam trobar amb que disposàvem de massa informació digital. Iniciem el procés tot 

eliminant tota aquesta informació sobrant i redundant. 

 

Figura 5.1. Plànol inicial Autocad (elaboració pròpia) 

 

Varem procedir a eliminar la informació sobrant i anar creant una única capa des de la qual 

vam començar a dissenyar el nostre mapa.  

Una vegada eliminada aquesta informació sobrant comencem a generalitzar la cartografia. 

Primer eixamplant alguns carrers i eliminant petits carrers de poca importància, que solament 

serveixen per a saturar d’informació el projecte. Per a la digitalització de zones verdes, i platges 

optem per l’opció de digitalitzar manualment, atès que els mapes que ens van proporcionar no 
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aclareixen suficientment bé aquestes zones. Mitjançant imatges extretes de Google Earth i 

altres mapes turístics, creem la nostra pròpia cartografia, amb l’objectiu que el mapa quedés 

més vistós i visualment més atractiu. 

En el cas del Parc de la Ciutadella aquesta fet íntegrament per aquest mètode. 

El mapa creat una vegada retocat conté les següents capes: 

 

 Edificis: La base de la nostra 

cartografia, edificis sense una 

funció determinada. 

 

 Edificis importants: Edificis 

d’interès turístic  

 

 Places: Espais oberts sense 

edificar  

 

 Places verdes: Parcs verds  

 

 Jardins: Zones d’arbres  

 

 Platges: Zona de platja  

 

 Aigua: Zones de mar, estanys i fonts 

 

 Ronda: ronda litoral 

 

 Serveis generals: camps esportius, telefèric i vies de tren.   

. 

A més a més de les capes de polígons, en el mapa situem etiquetes per a representar 

diferents serveis d’interès:  

 Parades de Bicing  

 Parades de metro  

 Llocs d’interès  

Figura 5.2. Digitalització Parc Ciutadella (elaboració 
pròpia) 



 

 

 
Creació d'un SIG turístic i de mobilitat en bicing al districte Ciutat Vella (Barcelona) 

 

34 

 

 Museus  

 Comissaries de policia 

 Hospitals 

 Punts de informació turística 

 Parades de metro 

Ens trobem amb el problema que a l’hora d’obrir els arxius en arcview, molts d’ells 

els representava de forma lineal o poligonal, impossibilitant l’opció de substituir-lo per 

etiquetes. L'opció de resoldre el problema en cad va anar la creació de blocs per a cada 

element puntual, al crear-lo com a bloc, es pot substituir posteriorment per etiquetes en 

arcview i d’alli la imatge (marker) que desitgis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.3.  Procés generalització (elaboració pròpia) 
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En aquest punt el mapa ja té pràcticament l’aspecte final, per a assegurar-nos que teníem 

ben tancats els polígons, procedim a ombrejar tot el mapa en CAD, ja que el programa no 

permet ombrejar polígons si no estan bé tancats. Ens va semblar una bona forma de depurar la 

cartografia, encara que posteriorment ens vam trobar que degut al fet que cad i arcinfo utilitzen 

distinta (resolució) en el dibuix, havia errors que el arcinfo trobava però que realment no 

existien. 

La cartografia que ens va proporcionar l’ajuntament no estava en cap sistema de 

coordenades pel que el mètode utilitzat per a situar el nostre plànol a coordenades va ser el 

següent. 

Aconseguim un mapa de la zona per mitjà del AMB que estava en coordenades reals i a 

partir del mateix, superposant ambdós dibuixos, desplacem el nostre mapa sobre el de 

coordenades reals per a que els dos quedin en coordenades UTM, posteriorment eliminem el 

mapa del AMB, que ens ha servit com a guia. 

 

Per a digitalitzar els eixos, ens 

ajudem de la pagina www.bcn.es la 

qual t’indica el sentit de circulació dels 

carrers, afegint també els carrers per 

als vianants. Creem els eixos seguint 

el sentit real de la circulació. 

Posteriorment per mitjà del arcview 

indicar si cal seguir el sentit de 

digitalització FT, el sentit oposat TF o 

si volem que siguin sense sentit, com 

és el cas dels carrers peatonals o bè 

carrers bidireccionals s’indica amb un 

BI, significant doble sentit. 

 

 

 

La cartografia inicial conté una capa cridada “Rec” en la qual apareix el nom de totes els 

carrers. Vam procedir a deixar solament els noms dels carrers i places mes importants atès que 

sinó el mapa quedava molt carregat, ens trobem amb el problema que el tipus de lletra 

predeterminat que sortia en l’arxiu de cad, deixava llegir sense problemes les lletres Ç i Ñ, però 

a l’hora d’obrir l’arxiu en arcview, impossibilitava llegir-lo de forma correcta. La solució va ser 

simple, primer canviem el format de lletra i posteriorment modifiquem una a una cada paraula 

que contenia les lletres problemàtiques, D’aquesta manera no ens va donar mes problemes 

referent a això. Posteriorment a l'afegir el tema en arcview vam veure que efectivament el 

problema sabia solucionat. 

 

Figura 5.4.   Digitalització Eixos (elaboració pròpia) 
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5.1 Plànols: 

 

Per finalitzar, creem sis plànols temàtics amb la cartografia ja acabada i generalitzada 

impossibilitava llegir-lo de forma correcta.  

 

[ELS PLANOLS ELS PODEM TROBAR AL ANNEXE] 

 

TEMÀTIQUES: 

 

 

1. Serveis 
 

1.1. Parades de metro 
1.2. Comissaries de policia 
1.3. Oficines de informació turística 
1.4. Hospitals 
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2. Eixos 

 

 

 

 
3. Museus 
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4. Alt interès Turístic 

 

 

 

 
5. Estacions de Bicing 
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6. Edificis d’interès 
 

6.1. Oci i Cultura 

6.2. Monuments 

6.3. Entitats i institucions 

6.4. Palaus destacades 

6.5. Temàtica religiosa 

6.6. Mercats 
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6.CATALOGACIÓ CREACIÓ DE LA BASE DE DADES : 

 

 

6.1 Bases de dades i catalogació dels elements 

 

 
La idea del nostre projecte és la creació d’un catàleg en el qual apareguin tots els edificis o 

llocs amb un cert interès turístic en el districte de ciutat vella, alguna cosa mes detallat del que 

surt en una guia turística. 

 

A causa de la gran quantitat dels mateixos optem per dividir-los en tres gran grups: 

 

 Edificis d’interès: Dintre d’aquesta classificació és on s’amunteguen la majoria dels 

elements, on hi pertanyen, Palaus o cases destacables, fins a mercats o centres d’oci. 

 

 Museus: En aquest grup entren els diferents museus que es localitzen en el districte. 

 

 Llocs d’alt interès turístic: S’hi agrupen llocs que ja no per la seva arquitectura, sinó per 

el seu encant són de visita obligada per a aquella persona que vulgui conèixer realment 

el centre de la ciutat. 

 

Un altre dels elements a catalogar són parades de “Bicing” que pertanyent al districte, i que 

formen part indispensable del nostre projecte. Per últim volem fer constar, aquells serveis que 

creiem oportú, poden ser útils per a una persona que aquesta fent turisme per la zona, com 

poden ser:  

 

 Comissàries de policia.   

 Hospitals.  

 Oficines de informació al ciutadà.  

 Parades de metro.  

 

Rebutjant la possibilitat d’incorporar les parades de autobús, donada la gran quantitat que es 

troben en una zona tan extensa. 
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6.2 Elaboració del catàleg d’edificis, museus i zones turístiques  

 
 

Per a buscar informació comencem dirigint-nos a l’oficina de atenció al ciutadà del districte 

ciutat vella, on no varem obtenir la informació que buscàvem. 

Per la qual cosa optem per anar a una oficina de turisme de les múltiples que es troben en 

la zona, en ella, no trobem mes informació de la qual surt en les guies turístiques, i ja que el 

nostre objectiu és crear una catalogació mes extensa de llocs de interès, no ens va anar de 

gran ajuda, pel que comencem a recopilar la informació per mitjà d’Internet. 

Desprès d’un temps dedicat a la busqueda, elaborem una selecció de mes d’un centenar 

d’edificis i monuments que creiem oportú devien d’aparèixer en el nostre treball, per a 

aconseguir-los ens van anar de gran ajuda pàgines webs com: 

 www.bcn.es (Pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona)    

 www.poblesdecatalunya.com (la qual és una iniciativa del Centre d'Estudis i Divulgació 

del Patrimoni, que te com objectiu la divulgació del patrimoni històric i artístic dels 

municipis de Catalunya a través d’Internet.)  

 
Ens trobem amb dificultats per a recopilar informació verídica d’algunes zones mes 

concretes com són el carrer Montcada i el complex de Plaça del Rei, ja que la informació 

oposada per Internet no permetia aclarir fidelment on aquesta situat en realitat cada edifici de la 

zona. 

Degut al fet que les pagines webs, algunes zones de la ciutat, tant sobrecarregades de 

informació i carrers petits, com es el cas de Citat Vella., no ens donen un informació precisa de 

la localització de cada edifici. Així que trobem que la geocodificació d’alguns plànols interactius, 

com Google map, quan localitzen una direcció determinada, trobem dificultats a l’hora de 

diferenciar edificis molt pròxims entre si, pel que va ser imprescindible visitar la zona. 

Al carrer Montcada ens va venir de gran ajuda la guia del museu Picasso que allí ens van 

proporcionar, atès que aporta la informació necessària sobre els diferents palaus que formen 

part de cada estada del museu i una breu història de cadascun. Gràcies a ella ens va ser 

possible elaborar el catàleg de la zona, ja que Internet no ens proporciona suficient informació 

per a això. 

En el cas del complex de Plaça del Rei, es va fer una comprovació in situ de com estava 

distribuït el complex per a poder plasmar posteriorment la zona. 

Una vegada tenim un llistat de tots els edificis que anaven a aparèixer en la nostra base de 

dades, varem començar la elaboració d’una fitxa de cadascun d’ells amb els aspectes mes 

rellevants dels mateixos. 

A les fitxes creades s’ha tractat d’aportar una informació a l’usuari sobre l’edifici en qüestió. 

A traves d’un petit resum del mateix, fotografies i informació d’interès per a la posterior visita, 

com és la seva direcció, telèfon de contacte, pagina web, horari de visita i preu d’entrada. 

 

http://www.bcn.es/
http://www.poblesdecatalunya.com/
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[Vegi l’annex d’edificis al catàleg dels mateixos.] 
 

Per a l’elaboració del catàleg de museus, ens va anar de gran ajuda, la web de 

l’ajuntament, en la qual enumera tots els museus que es troben en la ciutat, per a posteriorment 

poder classificar aquells que es troben dintre de la nostra zona. 

Una vegada obtinguda aquesta informació bàsica, vam començar la elaboració d’un llistat 

de museus per a buscar mes informació en els seus respectives pàgines webs, atès que tots 

disposen d’una. 

 

[Vegi l’annex de museus al catàleg dels mateixos.] 

 
Figura 6.1. Fitxa edifici d’interès (elaboració pròpia) 

 
Figura 6.2. Fitxa Museu (elaboració pròpia) 
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Respecte a la informació relacionada amb el “Bicing” comencem dirigint-nos a les oficines 

del servei, la seu del qual es troba en (Plaça Carles Pi i Sunyer,8-10) ubicada dintre del nostre 

districte, amb la intenció d’aconseguir informació digital sobre el servei. 

Després de tractar de posar-nos en contacte amb el responsable de relacions publiques 

ens indica que la informació de la pagina web del “Bicing” la elabora i gestiona una empresa 

privada pel que no podia facilitar informació referent a això, donada la privadesa de la mateixa. 

Per la qual cosa vam tenir que recopilar la informació necessària per a incorporar les 

desocupades al nostre projecte, de la mateixa pagina web del servei: www.Bicing.és. 

Aquesta mateixa pagina conté informació útil que ens permet implantar gràficament els 

carrils bici pertanyents al districte de ciutat vella. Adonant-nos de la limitació dels mateixos, a 

causa de la constitució dels carrers, ja que al ser carrers estrets impedeix la implantació dels 

carrils.  

La informació obtinguda, que fa referència als serveis, la traiem a traves de la pagina web 

de l'ajuntament, on apareixen una sèrie de serveis d’interès per al ciutadà de Barcelona, per al 

nostre projecte vam utilitzar solament aquells que creient oportú, poden ser d’utilitat per a un 

turista. 

La base de dades d’elements d’alt interès turístic a estat una mica subjectiva, ja que hem 

introduït aquells llocs d’interès que ens semblava oportú.. Una vegada creada aquesta relació 

de llocs i catàleg, també elaborem una petita fitxa explicadora de cadascun d’ells.  

 

 
Figura 6.3. Fitxa Alt interès turístic (elaboració pròpia) 

 

[Vegi l’annex el  catàleg de zones d’alt interès ] 
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6.2 Elaboració del catàleg de Rutes Turístiques: 

 
 
 
Una vegada recopilada tota la informació sobre aquells edificis, museus o llocs d’interès que 

han d’aparèixer en el projecte, ens vam disposar a crear rutes, d’enllaç entre els mateixos, 

depenent de diversos factors. Per a posteriorment per mitjà del programa network analyst, (el 

funcionament del qual s’explica mes endavant) crear rutes òptimes entre els diferents punts del 

recorregut.  

 

El nostre treball consisteix a recopilar aquells llocs que tenen una mica en comú per a una 

futura visita temàtica entre ells, per a això, les rutes pertanyents al nostre catalogo, han 

estat confeccionades de les següents maneres:  

 A traves d’Internet, es poden trobar algunes rutes ja creades i que es poden incorporar 

perfectament al que busquem, com és el cas de la ruta de “La sombra del viento” o  

“dels pecats capitals”.  

 Gran quantitat, les vam obtenir d’un llibre titulat “Passejant per Barcelona”, en el qual 

apareixen diversos itineraris al llarg del cor de Barcelona, que permet gaudir dels 

secrets que amaga la ciutat per mitjà d’una sèrie de rutes ja elaborades, i que 

modificant-les una mica hem pogut implantar en el nostre programa.  

 Altres rutes que formen part del catàleg les hem creat nosaltres, per mitjà d’itineraris 

que discorren a traves de diferents llocs d’interès, que es trobin dintre d’un mateix barri.  

 Per últim estan les rutes per èpoques, en elles hem elaborat catàlegs amb els edificis 

que pertanyen a una mateixa època, i a partir de allí començar a crear rutes entre els 

mateixos, com per exemple Raval segle XIX o Ruta Renaixentista. 

 A traves de Internet,  es poden trobar algunes rutes ja creades y que se poden 

incorporar perfectament al que cerquem, como es el cas de la ruta de “la sombra del 

viento o las de los pecados capitales.” 

  Gran quantitat, les vam obtenir d'un llibre titulat “Passejant per barcelona”, en el 

qual apareixen diversos itineraris al llarg del cor de Barcelona, que permet 

gaudir dels secrets que amaga la ciutat per mitjà d'una sèrie de rutes ja 

elavoradas, i que modificandolas una mica hem pogut implantar en el nostre 

programa.  

 Altres rutes que formen part del cataleg les hem creat nosaltres, per mitjà 

d'itineraris que discorren a traves de diferents llocs d’interes, que es troben 

dintre d'un mateix barri. 
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 Per últim estan les rutes per èpoques, en elles em elaborat catàlegs amb els 

edificis que pertanyen a una mateixa època, i a partir de allí començar a crear 

rutes entre els mateixos, com per exemple Raval segle XIX o Ruta 

Renaixentista. 



 

 

 

Creació d'un SIG turístic i de mobilitat en bicing al districte Ciutat Vella (Barcelona) 

 

45 

 

7.CREACIÓ DE L’APLICACIÓ S.I.G. TURISTIC DE CIUTAT VELLA (BCN): 

 

En aquest apartat s’expliquen tots els treballs realitzats I necessàries per la creació de la part 

més important del projecte: un SIG turístic de Ciutat Vella.  

 

Fent un breu resum per l’aplicació realitzarem: 

 

A-Obtenció cartografia digital  

 -Obtenció de la cartografia a través del Ajuntament de Barcelona. 

 -Generalitzar la cartografia amb Autocad per tal de utilitzar-la com a Base del nostre SIG. 

 

B-Creació de la base de dades temàtica 

 -Entrada de dades 

 -Implantació de les parades i carrils de “Bicing” a la nostra cartografia. 

 -Implantació i catalogació de tots els emplaçaments turístics y de interès del districte. 

 

C-Creació de l’aplicació SIG 

                                   - Creació de la Topologia amb el programa ARC/INFO. 

                                   - Confecció i edició del mapa en ArcView (Temes, Taules…) 

                                   

D-Programació amb Avenue 

                                   -Realització dels scrips per a posterior aplicació als programes. 

 

E-Personalització del software 

                                   -Creació dels menús, botons i eines per facilitar l’aplicació al usuari d’àmbit general. 

 

 

S’inclouen els treballs realitzats amb els diferents programes informàtics utilitzats per dur a 

terme aquest apartat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autocad per la creació de la base digital, 

PC ARC/INFO per la creació de la topologia 

ArcView per la realització del S.I.G 

Network per la realització de Rutes 

Avenue per la programació del SIG 
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7.1 Creació de la Topologia amb el programa ARC/INFO  

 

7.1.1-Introducció: 

 

En la realització del plànol topogràfic en format dwg anteriorment explicat, es va tenir present 

en tot moment que desprès serviria per poder realitzar el SIG i per tant, s’havien creat diferents 

capes per cada element dibuixat. Per exemple, en la capa “importants” contenia totes les línies 

que formen els diferents polígons dels edificis importants o de interès turístic que formen el 

SIG. I Així es va anar fent amb totes les capes per optimitzar el següents procés. 

 

 Un cop acabada la digitalització del dibuix en Autocad, es va realitzar un procés 

d’adaptació de les diferents capes a un nou format, el qual permet treballar amb Arcview 

(software amb el qual es va crear el SIG). 

 

 Aquesta conversió es pot realitzar de dues maneres: 

Importar les capes directament des d’Autocad. 

Importar les capes des del programa ARC/INFO i convertir-les a un arxiu de formes (shape) per 

desprès carregar-les en ArcView. 

 

El primer mètode és molt més ràpid però, té el problema de no calcular l’àrea, ni assignar un 

número identificador a cada registre. Per aquest motiu es va optar per passar per ARC/INFO 

amb totes les capes sobre les quals es realitzen consultes, utilitzant el primer mètode només 

per visualitzar les capes de text.  

Per poder obrir aquestes últimes directament amb ArcView cal tenir carregades les extensions 

de lectura de fitxer de CAD (Cad Reader), ja que són importades en format DXF i obrir-les com 

a anotacions, com per exemple tots els textos que fan referència als noms dels carrers. 

 

 

La resta de capes transformades a cobertura amb ARC/INFO van ser transformades a format 

Shape perquè ArcView treballa de manera més fluida. 

 

La informació de les capes que contenen elements lineals es van passar a ARC/INFO, 

programa amb el qual es donà pas a la creació de topologia dels diferents elements (punts arcs 

o polígons). 

 

El programa ARC/INFO de la casa ESRI, és una sèrie de productes de software que treballen 

en sistema MS-DOS, utilitzats per crear, analitzar, manipular i mostrar informació geogràfica. 

Permet el processament d’aquestes dades amb informació associada als elements. Es tracta 

d’un sistema complert d’anàlisis espacial que utilitza l’estructura vectorial de topologia arc/node. 
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7.1.2-Procés realitzat amb ARC/INFO: 

 

 Cal remarcar, que encara que s’hagués anat amb cura a l’hora de realitzar el plànol que 

servirà com a base digital per SIG, podia ser que hi haguessin alguns errors d’execució rals 

com, línies mal tancades, regions ofertes, etc. Per tant, un dels objectius és que les dades 

estiguin lliures d’errors i que sigui topològicament correctes, i això s’aconsegueix construint la 

topologia, identificar els errors, corregir-los i tornar-la a reconstruir. 

 

 El procés de pas per ARC/INFO s’explica en els passos següents: 

 

1.- En primer lloc, es va guardar el plànol d’Autocad en format DXF. 

2.- Per poder treballar amb ARC/INFO cal transformar les capes a cobertures. Una cobertura és 

una “capa” d’informació que consisteix en un conjunt d’elements cartogràfics relacionats 

topològicament, junt amb els seus atributs. Aquest pas es va realitzar amb cada una de les 

capes determinades per, posteriorment poder tractar la informació guardada de manera 

individual. Això s’efectua mitjançant l’ordre: 

 

 Arc: DXFARC <nom_fitxer>.DXF <nom_cobertura> 

 

3.-Una vegada amb la informació passada a cobertures, el següent pas és crear la topologia. 

La topologia fa explicites les relacions espacials entre els elements geogràfics (punts, arcs i 

polígons). Defineix les connexions entre els elements cartogràfics, identifica polígons adjacents 

i permet definir un element com una àrea, mitjançant un conjunt d’altres elements, en aquest 

cas les línies. 

 

 Existiesen dos ordres diferents dintre d’Arc/Info que permeten crear la topologia de una 

cobertura, CLEAN i BUILD. Per aquest projecte es va utilitzar CLEAN, perquè crea 

interseccions en qualsevol punt on es creuin dues línies, mentre que el BUILD només reconeix 

les interseccions existents. 

 

Des d’Arc es va detallar el nom de cad una de les cobertures junt amb el següent ordre: 

 

Arc: CLEAN <nom_cobertura> 

 

També es va utilitzar l’ordre següent, la qual realitza de forma automàtica el node inici i final 

d’un arc: 
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 Arc: RENODE <nom_cobertura> 

 

4.- A continuació, es va realitzar la comprovació i correcció d’errors gràfics: errors de node, arc i 

polígons creats durant el dibuix del plànol. Per poder efectuar  aquesta correcció, des d’Arc i 

amb la següent ordre es va obtenir un llistat d’errors d’etiqueta, pseudos-nodes o errors dangle-

nodes, és a dir, nodes penjant. 

 

-Errors d’etiqueta: En una cobertura de polígons poden aparèixer aquest tipus d’errors quan un 

polígon no té etiqueta o en té més d’una. 

 

-Pseudo-nodes: Tenen lloc quan una línia connecta amb ella mateixa (illa) o bé, quan 

intersecciones dos arcs (dibuixats amb un símbol de rombe). 

 

-Dangle-nodes (nodes penjats): Fan referència a un node desconnectat o a un   node penjat, ja 

que cada arc ha de començar i acabar en un node. Són admissibles en determinats casos, 

però la majoria de les vegades signifiquen que algun polígon ha quedat obert, llavors impediria 

una correcta construcció de la topologia, (representats amb un símbol quadrat). 

 

Per identificar aquests errors, s’utilitza les ordres: 

 

 Arc: LABELERRORS  <nom_cobertura> DANGLE per errors d’etiqueta 

 Arc: NODEERRORS <nom_cobertura> DANGLE pels pseudo-nodes I els 

 Dangle nodes. 

 

5.-Realitzem la correcció des del mòdul d’ArcEdit, introduïm les toleràncies  i corregim tots els 

errors trobat i reconstruïm la topologia. 

 

6.- Per últim només quedava exportar les cobertures a format SHP, sent així compatibles amb 

el programa que s’utilitzarà  pel desenvolupament del SIG. O dit d’una altra manera, realitzar la 

transformació d’ARC/INFO a ArcView amb l’ordre escrita a continuació, on simplement cal 

detallar quin tipus d’element es desitja passar: si polígon, arc o punt i finalment especificar un 

nou nom pel tema (en aquest cas, el tipus d’element va ser el polígon), quedant de la següent 

manera: 

 

 Arc: ARCSHAPE <nom_cobertura> POLY <nom_tema>.SHP  

 

Es van obtenir tres arxius per cada capa d’Autocad: 

 

 -L’arxiu principal que conté la geometria per les formes (*.shp). 
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 -L’arxiu índex que conté un índex seqüencial de paral·lelismes entre formes i            

 dades (*.shx). 

 -La taula base de dades que conté els atributs per cada forma (*.dbf). 

Ara ja es té la base de dades gràfica compatible i llesta per poder ser utilitzada en el 

desenvolupament del SIG 

 

7.2 Confecció i edició del mapa en ArcView. 

 

7.2.1 Descripció del programa 

 

 ArcView és un programa en format Windows destinat a representar mapes i analitzar la 

informació geogràfica, que permet a l’usuari realitzar operacions com preveure tendències o 

configuracions, alhora que ofereix múltiples possibilitats perquè l’usuari representi les dades 

amb total llibertat. 

 Aquest és el suport final en que es presentarà el nostre projecte, sobre el que podrà 

actuar l’usuari i en el que basarem tota la feina més pràctica. 

 

 
Figura 7.1. Pantalla principal d’àrsia (elaboració pròpia). 
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7.2.2 Conceptes d’ArcView 

 

En aquest apartat s’expliquen aquells conceptes i vocabulari als quals ens referirem en 

diverses ocasions al llarg d’aquesta secció. 

 

Projecte: Arxiu on s’emmagatzema el treball que es fa en ArcView, conté tots els elements 

menors, com les vistes, les taules i els programes. 

 

Finestra del projecte: Finestra que dóna accés a tots els components que conté el projecte ( 

cada vista, taula, gràfic, mapa o programa ). 

 

 

Figura 7.2 Finestra de projecte. 

 

Vista: Mapa interactiu que permet visualitzar, explorar, consultar i analitzar les dades 

geogràfiques d’ArcView. 

 
Figura 7.3. Finestra de vista (elaboració pròpia). 
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Taula de matèries: Finestra on s’enumeren tots els temes que conté la vista, així com la 

llegenda d’aquests ( el símbol que utilitza, la gradació de colors, els valors que representen ). 

Indica també si un tema es visible i si està actiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 7.4. Taula de matèries del projecte (elaboració pròpia) 

 

 

Tema: Capa d’informació geogràfica sobre un lloc específic. Cada capa conté un tipus 

d’element específic (puntual, lineal o zonal ) 

 

Taula: Conté la informació sobre els elements dels temes a raó d’un camp per element. 
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Figura 7.5. Mostra d’una taula de dades (elaboració pròpia). 

  

 

 

7.2.3. Creació del mapa 

 

 Com a primer pas obrim un nou projecte per tal de crear un document d’ArcView. A 

aquest  projecte hi importarem les diferents capes creades amb autocad de la cartografia del 

nostre mapa, passades per Arc/Info, per tal de crear la topologia de les cobertures. 

 

 

 

7.2.4. Creació dels temes  

  

 Anirem creant cada un dels temes que apareixeran, posteriorment,  en la nostra taula 

de matèries.  

 Aquests temes es poden mantenir activats ó desactivats, amb “l’editor de llegendes”, 

depenent de d’interès que ofereixi la vista per a la consulta que es faci. 



 

 

 

Creació d'un SIG turístic i de mobilitat en bicing al districte Ciutat Vella (Barcelona) 

 

53 

 

 L’editor de llegendes ens permet classificar els elements d’un tema i escollir diferents 

símbols que els representin o mostrar-los tots amb el mateix símbol. 

 L’editor té opcions per representar diferents tipus de simbologia. Disposa de colors i 

trames per a la simbologia zonal, de diferents tipus de línia (continua, a punts, a guions ) per  a 

la lineal, i tota mena de símbols i senyals en una galeria de paletes per a la simbologia puntual. 

A més a més, en el nostre cas, em importar icones creades per nosaltres amb photoshop. 

 Els dos temes principals del mapa, són Edificis.shp i Edificis importants, que ho hem 

abreviat com a Ed_imp. Però hi ha molts més temes importants, els qual em estat treballant les 

seves bases de dades. 

 

 

 

• Temes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra la forma de la finca on està 

ubicada cada edificació. És un element 

de simbologia zonal. El color de les 

finques es diferencia dels carrers que la 

envolten. Si una finca és seleccionada 

en una consulta canvia a color groc per 

diferenciar-se de les altres. 
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Mostra la base de les places, en un color 

verd pastel. Generalment son la base 

d’un jardí o també les àrees verdes o 

places, tals com Plaça Catalunya o les 

rambles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra la base de les places, en un color  

pastel. Generalment son zones 

pavimentades o bé zones peatonals. 
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Mostra el traçat de la ronda litoral, 

Situem el tema sota els altres, ja que el 

posicionament de la via es troba 

soterrada en alguns trams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra les platges del districte, 

bàsicament es troben situats a la 

Barceloneta. L’hem colorejat de un color 

semblant a la  sorra.  
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Mostra les sones on hi ha aigua, tals 

com mar, llacs, estancs, fonts…etc.. 

 

 

 

 

 

 

Mostra la base de les places, en un color 

verd fosc. Generalment son jardins o 

també les àrees verdes o zones 

enjardinades. 
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Mostra tots els edificis importants, es un 

dels temes més destacats del nostre 

projecte. Em colorejat els polígons amb 

el mateix color que els edificis, però amb 

un to més elevat per tal de destacar-los. 

 

 

 

 

 

 

Mostra els principals equipaments dels 

que disposa el districte: Hospital, 

Parades de Metro, Oficines de Turisme, i 

Policia. S’ha intentat que cada un d’ells 

s’identifiqui amb l’element que 

representa. 
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Mostra totes les parades de “Bicing” del 

districte, em utilitzat la simbologia oficial 

del “Bicing” de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

Podem veure la taula d’atributs, on trobem el id, el numero identificatiu de cada parada. 

Desprès trobem el “Nombre_par” on mostra el nom on es situa cada parada, també hi ha dos 

camps més on em posat les coordenades dels punts. 
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Mostra tots els punts on hi ha llocs de 

gran interès turístic. Em dibuixat una 

icona, intentant traçant una càmera. Des 

de la qual afegim un enllaç (creat amb un 

script) on mostra una fitxa creada amb 

pdf. 

 

 

 

 

Aquí veiem la taula de atributs, on té 6 camps, els més destacats són els noms de cada zona 

d’interès i el camp pdf que ens mostra el enllaç del directori al arxiu pdf creat per a cada zona 

d’interès. 
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Mostra tots els museus del districte, amb 

una simbologia creada amb l’icona que 

veiem a la imatge. 

 

 

 

 

 

 

Aquí veiem la taula de atributs, on té 5 camps, els més destacats són els noms de cada museu 

i el camp pdf que ens mostra el enllaç del directori al arxiu pdf creat per a cada museu. 
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Ens mostra la xarxa ferroviària que 

travessa el municipi, ens la mostra com a 

símbol lineal amb un traçat de doble 

línea. També ens mostra la línia del 

telefèric en un traçat discontinu. 

Em inclòs al traçat general, els camps 

esportius de futbol i bàsquet, que es 

troben principalment a la Barceloneta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra els carrils bici del districte, l’hem 

traçat amb una simbologia de doble línea 

en color groc pastel. 
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Ens mostra la retolació de tota la 

toponímia de carrers i places de la ciutat. 

L’hem afegit en dxf directament des de 

Autocad. 

 

 

 

 

Mostra la base de les places, en un color 

verd pastel. Generalment son la base 

d’un jardí o també les àrees verdes o 

places, tals com Plaça Catalunya o les 

Rambles. 

 

 

 

 

 

Aquí podem veure la taula d’atributs, els principals camps són la llargada del eix, el nom de la via que 

l’hem nombrat amb el nom “FNAME”. El camp més important de la taula es el de “Oneway”,que es on ens 

referim al sentit de circulació, on quan posem FT, es refereix a que té el mateix sentit de quan el vam 

digitalitzar amb Autocad, TF es al contrari del sentit de digitalització i 0 es bidireccional. 
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7.2.5. Escala dels Temes: 

 

Un dels problemes que es poden plantejar al variar el zoom per poder visualitzar més les 

extensions de les vistes, i per tant disminuir l’escala, es l’aglomeració d’informació 

representada en cada tema, de manera que no es poden distingir els elements representats en 

ells. Per evitar aquesta situació podem indicar entre quines escales ha d’estar la vista per tal 

que un tema sigui visible.  

 

Primer hem de definir les unitats cartogràfiques (unitats en que es troben les dades 

geogràfiques) i les unitats mètriques (unitats de les distàncies mesurades amb l’eina de 

mesures) que es troben a la barra d’eines, on triem el camp Vista i dins el seu menú 

seleccionem Propietats. Se’ns obre un camp de diàleg anomenat Propietats del Tema., on 

apareixen els 2 camps que posarem en metres. 

 

Unitats Cartogràfiques (Map Units): metres 

Unitats Mètriques (Distance Units): metres 

 

Per tal d’assignar a cada tema una escala on ser visibles, s’han de seguir els següents passos: 

 

 Activar el tema desitjat 

 Anar al menú Tema i seleccionar propietats. 

 Elegir Display del menú 

 

Apareixeran dos camps: 

Escala mínima: El tema es visualitzarà si l’escala de la vista es menor que l’escala 

mínima 

Escala màxima: El tema es visualitzarà si l’escala de la vista es més gran que 

l’escala màxima. 

Un cop elegides les dues escales premem el botó acceptar. 

 

De cara a la representació dels temes hem utilitzat la opció d’escalar els símbols perquè no 

es mostrin sempre amb la mateixa mida a la vista. Si no ho fem ens podem trobar que en un 

zoom molt general ( a escala petita ) els símbols apareixen tremendament grossos.  

També especifiquen l’escala a partir de la qual apareixerà cada un dels símbols de cada 

tema com a propietat de visualització. D’aquesta manera, sempre que l’escala de la vista quedi 

fora de l’àmbit del tema automàticament deixarà de traçar-se el tema. I, a mesura que  es va 

ampliant amb un zoom una àrea del mapa s’aniran traçant temes amb més detall. 
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Figura 7.6. Imatge de la propietat  escala visual (elaboració pròpia). 

 

7.2.6 Creació de les bases de dades 

 

 El procés de creació de les bases de dades ja ha estat explicat en detall a l’apartat 

d’elaboració de la base de dades. Així com la composició de cada un dels seus camps. 

 Donat que la introducció de totes les dades l’havíem de fer des de un principi sense 

poder aprofitar cap base de dades ja existent en algun programa de tractament de dades, 

varem optar per introduir directament les dades en les  taules d’ArcView. D’aquesta manera 

també evitem possibles problemes de conversió de formats.  

 Després procedim a crear connexions, mitjançant els camps comuns,  entre les taules 

d’atributs per tal de crear vincles entre la informació que contenen i els corresponents gràfics 

de la vista 

 

7.2.7 Comentaris sobre les consultes 

 

El que destaca més del programa és sens dubte les possibilitats d’anàlisi de les dades que 

ofereix. En aquesta fase culmina el laboriós treball de recerca d’informació tant gràfica com 

alfanumèrica. Les fases prèvies donen ara el seu fruit quan comprovem que el nostre SIG és 

mostra realment versàtil i aconsegueix resoldre’ns la totalitat de consultes que plantegem amb 

només interrogar la base de dades. 
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Les operacions de consulta mostren el seu resultat seleccionant els elements que 

reuneixen unes condicions particulars que nosaltres hem introduït prèviament. Perquè el 

resultat d’aquestes consultes sigui més entenedor, els elements que segueixen els criteris que 

hem determinat es ressalten en groc. 

Es poden fer molts tipus diferents de consulta, per exemple elements que coincideixin amb 

un paràmetre establert, que compleixin la condició de ser majors o menors que un valor 

determinat, etc. 

Per tal de fer accessible l’ús del nostre projecte a qualsevol usuari i que pugui aprofitar les 

possibilitats de consulta que ofereix el programa hem portat a terme la programació en Avenue. 

D’aquesta manera l’usuari no cal que conegui perfectament el funcionament d’Arc View. I per 

fer les seves consultes només cal que accedeixi a les eines que hem creat en Avenue. Per 

contra hem hagut de limitar la llibertat d’aquest a l’hora de realitzar totes les opcions que ofereix 

el programa. S’han suprimit tota una sèrie de possibilitats i  s’han establert unes de concretes 

que hem cregut prou vàlides i que són immutables. L’usuari s’ha de cenyir a elles per fer anar 

el programa, però per altra banda s’espera que respongui al màxim a les seves necessitats.  

 

7.3 Confecció de la Red, Rutes i Georeferenciació 

 

7.3.1.-Confecció de la Red de eixos de carrer: 

 

Quan hem creat els eixos en Autocad i em creat la cobertura en Arc/Info, és moment de 

treballar amb ella.  

 

El primer pas seria executar el programa ArcView y carregar, en el nostre cas la cobertura 

“redfinalejes.shp”, al programa.  

 

Cadascun dels temes o cobertures tenen una taula d’atributs associada, y cadascun dels 

elements (punt, línia o polígon) d’un tema o cobertura té un únic registre (id) a la taula d’atributs 

corresponent. En el cas que es vulgui modificar aquests atributs de la taula, en primer lloc hem 

d’assegurar-nos que l’arxiu estigui en format “shape” (.shp). 

  

Per poder veure la taula d’atributs, s’ha de prémer a sobre “Open theme table”, que es 

troba a la barra de tasques, y desplegarem la taula d’atributs del tema que es trobi actiu en 

aquell moment, en el nostre cas “xarxa final d’eixos”. 
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Figura 7.7. Taula atributs xarxa final eixos (elaboració pròpia). 

 

Activada la taula, els botons dels menús y las eines del interfície de l’Arcview varien. 

 

El primer pas és donar-li nom als eixos, depenent del carrer al que correspongui cadascun . 

Per fer això començarem afegint un nou camp a la taula d’atributs que contingui la direcció; fer 

servint l’opció Add field del menú Edit on es desplega un quadre de diàleg en el qual es poden 

definir les característiques del camp, anomenat “FNAME”. 

 

En cas de que es vulgui suprimir una columna, cal procedir executant l’opció Delete Field. 

 

Es molt important anomenar cadascun dels camps de la taula correctament, perquè per a 

garantir el bon funcionament del programa, ha de vincular aquest nom amb una aplicació. 

 

Creat aquest camp cal modificar-lo (per defecte apareix buit).  Una manera d’introduir les 

dades de cada element és teclejant-los directament sobre la taula d’atributs, en la seva cel·la 

corresponent. 

 

Es comença seleccionant sobre el mapa tots els eixos que pertanyen a un mateix carrer, 

Els eixos seleccionats, es representen sobre la taula d’un color diferent a la resta. Una vegada 

seleccionats en el menú Table cal triar la opció Start editing. En aquests moments ja és 

possible modificar les dades de la taula d’atributs, pel que cal canviar un a un tots els carrers, 

nomenant-les amb el seu nom corresponent, fins que apareguin en el treball tots els eixos 

associats al seu nom. 

 

Per a modificar el nom de cada eix ens vam fer servir de la pagina web de l'Ajuntament de 

Barcelona: www.bcn.es a la qual apareix un plànol molt detallat amb els noms de totes els 

carrers de Barcelona. 
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Modificats tots els noms hem de tornar a menú Table i seleccionar Stop editing. El 

programa preguntarà si es volen guardar els canvis realitzats “save edits” En aquest moment 

cada eix del plànol, té el seu nom corresponent. 

 

Amb els eixos ja digitalitzats i nombrats de forma correcta, ens quedarà introduir la direcció 

en cada un d’ells.  

 

Per a això, de la mateixa manera d’abans hem d’afegir un nou camp a la taula d’atributs 

però en aquest cas, que contingui l’adreça, la cridarem oneway. 

 

Per a ajudem a saber les adreces dels carrers hem consultat la pagina web www.bcn.és. en 

la qual t’indica el sentit de circulació dels carrers, inclosos també els carrers per als vianants. 

En el nostre cas al estar treballant amb el districte de ciutat vella, la zona mes antiga de la 

ciutat, hi ha molts carrers que poden considerar-se per als vianants. 

 

Per a determinar el sentit de cada eix es fa de la següent manera, una vegada creada la 

columna oneway, cal introduir per a cada eix una clau, que determinés que sentit ha de seguir. 

 

FT: introduint aquesta clau, indica que el sentit de circulació es correspon amb el sentit de 

digitalització. 

 

TF: Amb això el sentit de circulació correspondrà amb el contrari al de la seva digitalització. 

 

BI: indica que el carrer és bidireccional, en el cas dels carrers per als vianants entendrem 

que són bidireccionals per a les bicicletes, ja que aquesta permesa la seva circulació. 

 

Una vegada introduïts aquests caràcters l’aplicació Network Analyst resoldrà el problema 

de les adreces aplicant aquesta regla. En el cas que alguna cel·la d’aquest apartat no contingui 

cap d’aquests caràcters, Network Analyst resoldrà el problema donant-li doble direcció a l’eix 

en qüestió. 

 

Ens trobem amb el problema que una vegada havíem modificat els atributs de la taula dels 

eixos, ens havíem oblidat de posar els eixos de la ciutadella, l’opció per a resoldre’l, va anar fer 

una unió entre dues taules. 

 

Aquesta operació consisteix a unir dades o variables dels registres de la “ejesdefinitivos” 

(taula origen) als registres de la “ejesciudadela”(taula destinació). 
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Perquè això sigui possible, és necessari que en ambdues taules existeixi un camp que 

contingui un “identificador únic” per a cada registre. Aquest camp serà el nexe d’unió 

d'ambdues taules. És a dir, que el registre amb identificador 1 de la “ejesdefinitivos”, s’unirà 

amb el registre amb identificador 1 de la “ejesciudadela” i li agregarà les seves dades o 

variables.  

 

Com a resultat obtindrem que a “ejesdefinitivos” s’han agregat les dades de la 

ejesciudadela. 

 

Tots els camps s’adjunten a la taula d’atributs del tema. Després fem el mateix amb la 

segona taula i vam prémer sobre el botó Join (Relacionar). 

 

Perquè la unió sigui possible cal tenir en compte el següent: 

La unió es basa en les “dades” d’un mateix camp en comú que ha de trobar-se en ambdues 

taules. El nom del camp en comú pot ser diferent però les “dades” han de ser iguals en 

ambdues taules. La taula que es troba activa en el moment d’efectuar-se la unió és la taula de 

destinació. Les dades en els camps que s’han unit a la taula no poden editar-se en ArcView ja 

que segueixen en la taula d’origen; mai es guarden en la taula de destinació i per a editar-los 

caldria acudir en la taula d’origen.  

 

Per a desfer una unió d’una taula, hem de seleccionar-la, i en el menú Table, vam 

seleccionar Remove All Joins. 

 

7.3.2.-Confecció de les Rutes: 

 

Una vegada editats correctament els noms dels carrers i l’adreça de circulació de les mateixes 

comencem a crear les rutes.  

Per a la creació de les rutes ens hem servit de la informació trobada a Internet, i alguns llibres 

de text, per tal de poder fer unes rutes mes interessants. 

Hem creat rutes de diferents estils, classificant-les per èpoques o barris. També hi ha rutes 

gastronòmiques, comercials o literàries… 

 

Per a crear les rutes ens hem fet servir del programa Network Analyst, ja que aquesta extensió 

s’utilitza per a l’anàlisi de xarxes. Per al correcte funcionament del programa, les línies 

pertanyents a la nostra xarxa d’eixos, han d’estar perfectament connectades entre si. 

La qual cosa s’ha aconseguit després de passar els eixos per Arc/Info, creant els nodes inicials 

i finals i interrelacionant-los. 

 

La  extensió Network Analyst ens permet realitzar les següents operacions: 



 

 

 

Creació d'un SIG turístic i de mobilitat en bicing al districte Ciutat Vella (Barcelona) 

 

69 

 

 

1.- Trobar la millor ruta entre diferents punts situats sobre la nostra xarxa, per a això s’utilitza 

l’extensió Find Best Route, i com resultat obtindrem la ruta mes curta i el seu cost. 

 

2.- Localitzar un element d’un tema determinat, des d’un punt de la nostra xarxa. Ens ajudarem 

de l’extensió Find Closest Facility, per exemple com és el monument mes proper des d’una 

determinada parada de “Bicing”. 

 

3.- Trobar que elements d’un tema estan a menys d’una distància determinada d’un o diversos 

llocs. S’utilitza Find Service Area. 

 

Una vegada sabem quins són els elements que han de formar part de la nostra ruta, buscarem 

com és la millor opció per a fer aquest recorregut, fent servir l’aplicació.  

 

Primer hem d’assegurar-nos que estem treballant sobre la capa d’eixos, ja que sinó no funciona 

el programa. 

 

Per a executar l’aplicació, anirem A File� extensions i carregarem el Network Analyst dintre del 

nostre programa de ArcVview. 

Una vegada carregada 

l’extensió l’executarem.  

Triarem l’opció Find Best 

Route. En aquest moment 

en el projecte es crea 

automàticament una nova 

ruta. Sobre la pantalla que 

t’apareix has d’anar 

introduint el nom de les 

parades que vas 

col·locant prèviament 

sobre la imatge. 

 

Una vegada que tens totes les parades que vols que formin part de la ruta introduïdes, has de 

seleccionar la pestanya “Find Best Order”, perquè el mateix programa s’ocupi de buscar l’ordre 

que minimitzi les distàncies a recórrer. 

 

També existeix l’opció de seleccionar l’opció “Return To Origin”, perquè la ruta comenci i 

finalitzi en el mateix lloc. 

 

 

Figura 7.8. exemple parades d’una ruta (elaboració pròpia). 
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En el nostre cas vam seleccionar solament l’opció find best order i executem l’aplicació. 

 

El programa s’encarrega de realitzar una ruta que passi per cadascuna de les parades 

introduïdes, en el menys cost possible, en aquest cas distància. 

 
Figura 7.9. Exemple de ruta realitzada amb Network Analyst (elaboració pròpia). 

 

En finalitzar la ruta, dóna l’opció d’anar en un quadre de dialogo en el que t’explica el recorregut 

que ha anat fent de la següent manera. 

Una vegada conclosa la ruta, si es vol guardar es fa de la següent manera: 

 

Per les parades hi ha la opció “save stops”, i et permet elegir on les vols guardar dins el 

ordenador (el directori). A l’abandona la pantalla de les parades et pregunta si vols que les 

noves parades de la teva ruta apareguin en el teu projecte. 
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Per a guardar la ruta que has creat l’has de convertir en shapefile, per a això es selecciona la 

ruta al projecte i cliques a theme, hi dins d’aquesta l’opció convert to shapefile. 

En el cas que el que desitgis és modificar les parades d’una ruta feta amb antelació, primer has 

de carregar la ruta al teu projecte, per a posteriorment, obrint l’extensió Network Analyst, best 

route carregar les parades “Load Stops”. 

 

Una altra opció que ens permet 

l’aplicació és crear una ruta, però 

donant-li nosaltres l’ordre de les 

parades que desitgem, per fer-ho 

seria suficient amb no 

seleccionar la pestanya “find best 

order”, dintre de l’aplicació “find 

best route”, i el programa 

s’executarà de la mateixa 

manera seguint l’ordre d’aturades 

imposat per l’usuari. 

 

 

 

7.3.3.-Confecció de la Red Georeferenciació dels carrers: 

 

La georeferenciación és el posicionament on es defineix la localització d’un objecte espacial en 

un sistema de coordenades i datum determinat. Posseeix una definició tecnocientífica, aplicada 

a l’existència de les coses en un espai físic, mitjançant l’establiment de relacions entre les 

imatges de trama o vector sobre una projecció geogràfica o sistema de coordenades. 

Cal començar creant l’índex de georeferenciació, per fer-ho cal anar a les propietats del tema 

de referència i seleccionar la 

icona de Geocoding on 

apareixerà el següent quadre de 

diàleg. 

 

En aquest quadre en primer lloc 

s’indica el tema de referència, 

en el nostre cas "Xarxa final 

d’eixos" i  escollir quin estil 

d’adreça utilitzarem. 

 

 

Figura 7.10. Quadre de diàleg de direccions (elaboració pròpia). 

Figura 7.11. Finestra theme Geocoding 
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En el nostre cas hem escollit US Single Range ja que pensem que és el que més s’adapta a les 

necessitats que busquem. 

 

Component  Descripció 

From (Fr_add)   Número inicial del segment de carrer.  

To (To_add)   Número final del segment de carrer.   

Streetname (FNAME)  Nom de carrer. 

 

En tenir creades les columnes cal procedir a omplir-les. Atès que cada eix ja té creat el seu 

respectiu nom, comencem a indicar el número de policia de cadascun. Ens hem ajudat de la 

pàgina web de l'Ajuntament per fer-ho (www.bcn.es)  

Indicant el número inicial i final de cada eix, al no aparèixer la informació d’una forma molt 

clara, varem procedir a omplir-ho d’una forma un pel intuïtiva. 

Un cop finalitzat el tema de referència amb el seu índex de geocodificació creat, ja es pot 

procedir a la localització d’una determinada adreça. Per fer-ho cal activar el prèviament tractat i 

seleccionar l’eina de geocodificació.  

 

Apareixerà un quadre de 

diàleg en el qual s’ha 

d’escriure l’adreça, seguint 

els patrons que descriu l’estil 

de codificació utilitzat, per al 

nostre treball s’ha d’indicar el 

número seguit del nom del 

carrer. 

 

Ex: 15, Nou de la Rambla 

 

 

 

Per realitzar la localització d’una determinada adreça el que fa ArcView és comparar la que 

l’usuari està introduint, amb totes les existents al tema de referència, assignant una puntuació a 

cada una de les possibles localitzacions d’acord amb el grau de coincidència. Si no es supera 

la puntuació fixada per l’usuari no es realitza la localització del punt desitjat. 

 

Cal modificar uns certs paràmetres per aconseguir la geocodificació de la major part de les 

adreces, però sense que es produeixin errors. 

 
 

 

Figura 7.12. Exemple búsqueda direcció (elaboració pròpia). 
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Figura 7.13. Finestra paràmetres procés geocodificació. 

 
En primer lloc ens varem trobar amb l’opció de fer un procés de geocodificació interactiu, activant la 

primera casella de selecció, s’està indicant que es realitzarà la revisió dels candidats, en tres possibles 

casos: 

• Quan més d’un candidat hagi obtingut la puntuació màxima. 

• Quan diversos candidats hagin excedit el mínim en la puntuació de coincidència. 

• Quan no s’han trobat candidats per a l’adreça actual. 

 
A  la part inferior del quadre es pot modificar els paràmetres que intervenen en la recerca de 

candidats:  

 

• Sensibilitat ortogràfica  

• Puntuació de coincidència mínima  

Puntuació mínima per ser considerat candidat 
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8  PROGRAMACIÓ EN AVENUE 

 

8.1. Descripció del programa 

 

 En aquest capítol intentarem endinsar-nos en un dels mòduls d’ArcView menys 

utilitzats pels usuaris comuns i que té grans aplicacions.  

 Avenue és el llenguatge de programació que acompanya a ArcView. És l’entorn de 

desenvolupament i organització del programa, amb el qual es pot particularitzar l’aspecte 

d’ArcView, modificar o crear noves eines o integrar ArcView a altres aplicacions. De fet no és 

un programa a part sinó una aplicació més d’ArcView. 

 

 

    

          Figura 8.1.Pantalla d’ArcView en la modalitat d’Avenue (elaboració pròpia). 

 

 

8.2 Conceptes d’Avenue 

 

 Els elements d’estructura propis que conté Avenue s’expliquen a continuació: 

 

Objecte: Element que té un conjunt definit de característiques o propietats, una sèrie d’accions 

que realitza i un estat actual. 

Un objecte pot estar compost d’altres objectes, pot utilitzar altres objectes o pot estar associat a 

altres objectes. 
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Classe: Agrupació d’objectes de similars característiques. Defineix les propietats i accions per 

un tipus d’objecte específic. Per exemple la classe vista o taula. 

Instàncies: Objectes creats a partir d’una mateixa classe. Per exemple la vista 1 i la vista 2 d’un 

projecte que hem creat a partir de la classe vista. 

 

8.3 Funcionament d’Avenue 

 

El programa ArcView treballa sempre amb objectes. El funcionament del llenguatge Avenue es 

basa en les ordres que fan treballar els objectes. Una ordre pot crear un nou objecte, pot 

obtenir informació d’un objecte o pot canviar una propietat d’un objecte. N’hi ha de dos tipus: 

Les ordres d’instància es dirigeixen a una instància d’una classe. Per exemple es poden dirigir 

a un tema per mostrar o amagar la seva llegenda. 

Les ordres de classe creen nous objectes o retornen informació sobre coses que afecten la 

classe. 

La sintaxi dels objectes acostuma a ser la següent. En primer lloc un verb indica l’acció a 

executar, i seguidament es menciona el receptor de l’acció. Per exemple: 

 FindScript =  trobar un programa, o  AddDoc = afegir un document. 

 

Per altre banda tenim els estaments que organitzen quan i com Avenue executa les ordres. La 

sintaxi d’un estament és la següent: 

 Objecte.Ordre(p.ex.theView.Print = imprimir  la vista) 

 

Quan treballem amb Avenue, hem de tenir sempre present l’estructura dels elements 

d’ArcView, i seguir una seqüència lògica en base a això. Per exemple, si volem fer visible un 

tema, primer haurem de cridar el projecte, desprès cridar la vista, en tercer lloc cridar el tema, i 

per últim fer visible el tema. Finalment cal tornar a dibuixar la vista perquè es mostrin els canvis. 

  

Tots aquests passos poden simplificar-se molt si fem servir variables que defineixin determinats 

estaments. Dit d’una altra manera, quan una ordre ens retorna un objecte, podem referenciar-lo 

amb una variable, i així no haurem de tornar a executar l’ordre cada vegada que vulguem 

manipular l’objecte. Hi ha dos tipus de variables: 

Les Locals només són aplicables dins del programa en que es trobin definides. 

Les Globals són aplicables a tots els programes d’un mateix projecte. 

 

Exemple: TheProject = av.GetProject on la variable theProject es refereix al projecte que estigui 

obert en el moment que s’executi el programa. 

Cal anar amb compte de no anomenar les variables com els objectes (view, theme) sinó amb 

noms propis com theView, aView, myView. 
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8.4. Programació en Avenue 

 

Avenue és el llenguatge de programació d’ArcView. Determinades estructures coincideixen 

amb molts altres llenguatges de programació, entre ells el Basic. Com per exemple l’estructura 

If…then, la For each…, o la While… .Estructures que hem utilitzat en múltiples ocasions. 

Per dur a terme la programació a   més a més d’utilitzar el Manual d’Avenue ens ha estat molt 

útil l’ajuda Help On-line de l’Avenue. En ella s’oferia molta informació sobre les diferents ordres, 

classes i objectes, amb el seu funcionament, la seva relació amb altres objectes o classes, les 

ordres que poden rebre, i  alguns exemples. 

Hi ha tot un seguit d’accions concretes que es repeteixen en diferents programes, com per 

exemple realitzar determinats zooms. Així els programes conformen un conglomerat de petits 

programes i accions. 

ArcView té un espai especial des d’on programar. Per accedir-hi cal seleccionar el símbol 

“Script” a la finestra de projecte. 

 

 

 

Figura 8.2. Exemple d’una part d’un programa en Avenue (elaboració pròpia). 

 

El procediment per plantejar cada programa es comença per definir les variables, i preparar la 

vista perquè funcioni per tots els casos, d’aquesta manera l’usuari no s’ha de preocupar de 

tenir la vista en unes determinades condicions. Després s’introdueixen una sèrie d’accions per 

ordre lògic. Ens resulta de molta utilitat consultar els scripts que ja estan creats per el 

funcionament d’ArcView. 
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8.5 Caracterització de l’aspecte d’ArcView 

 

ArcView permet modificar la seva presentació caracteritzant-la i personalitzant-la segons 

les prestacions que li exigim al programa. Hem eliminat tots aquells botons que no  interessa 

que l’usuari faci servir i anem introduït de nous on hem anat col·locant tots els programes. 

Fent doble click sobre la barra de botons accedim a la configuració d’ArcView que 

s’anomena “Customize”. 

Aquesta part permet alterar completament la presentació del nostre projecte. Es poden 

eliminar o modificar tots els menús desplegables de la part superior i tots els botons de les 

eines de la barra. Podem canviar noms, símbols, accions que realitzen etc. 

Segons vulguem centrar-nos en menús, botons o eines, la finestra adopta un format 

diferent amb accions específiques per cada tipus. 

 

    

         Figura 8.3. Finestra que permet personalitzar l’aspecte d’ArcView. 

 

Ens hem  centrat en els botons i eines, i hem eliminat els menús que afecten a l’edició de 

dades. 

Cal remarcar la diferència entre un botó i una eina , doncs tenen el mateix aspecte però no 

actuen igual. 

Un botó, quan se’l prem, realitza l’acció del programa que conté. 

Una eina no executa el seu programa quan se la prem, simplement queda activada. Perquè 

funcioni s’ha de prémer després sobre la vista. Per exemple els zooms de la lupa, que 

requereixen que definim una finestra a la pantalla. 

 

 

Figura 8.4. Eines i botons instal·lats en l’aplicació (elaboració pròpia). 
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8.6.1 Botons 

 

Els botons que finalment hem instal·lat són aquests: 

  

 
Busqueda d’edifici d’interès. 

  

 
Busqueda de zona d’alt interès turístic. 

  

 
Busqueda de parades de “Bicing”. 

  

 
Busqueda de Museus. 

  

 
Etiqueta el tema seleccionat. 

  

 
Assistent de Cerca. 

  

 
Localitzar Adreça 

  

 
Creació d’una ruta des de una parada de “Bicing” a un edifici. Com anar? 

  

 
Creació d’una ruta des de un edifici a un altre. Com anar-hi? 

  

 
Creació d’una ruta des de un edifici a una parada “Bicing”. On deixar la bicicleta? 

  

 
Eliminar ruta o tot tipus d’elements gràfics. 

  

 
Elimina el tema o shapefild seleccionat. 

  

 
Exportar la imatge del mapa per a imprimir-la. 
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8.6.2 Eines 

 

Les eines que finalment hem instal·lat són aquestes: 

 

      Informació: Mostra la informació que hi ha a les taules de la base de dades   

referent a l’element seleccionat. 

      Fitxa façana: Mostra una fitxa de la casa amb una foto de la façana, 

           un plànol de situació de la finca i la informació de la base de dades 

           referent a la casa seleccionada. 

      Punter: Símbol neutre per desplaçar-se per la pantalla. 

       Augmentar zoom: Ens fa un zoom de la zona inclosa dins el rectangle que 

dibuixem sobre la pantalla. 

       Disminuir zoom: Disminueix el zoom en funció de la finestra que dibuixa   

sobre la pantalla. 

       Informació de l’edifici: Mostra tota la informació que es disposa d’un  

            edifici. 

       Desplaçament: permet moure’ns per tota la vista mantenint el zoom que 

tenim. 

        Coordenades UTM: Mostra les coordenades UTM de l’accés a la finca. 

        Mesura: Mesura la distància entre dos punts del mapa. 

 

 

8.6.3 Menú 

 

 

       Figura 8.5. menú (elaboració pròpia). 
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9.1 CONCLUSIONS 

La realització d’aquest projecte ens ha aportat nous coneixements sobre la matèria 

tractada, ja que durant la carrera només s’han donat nocions bàsiques, i per tant hem 

pogut aprofundir en el tractament d’un projecte cartogràfic, d’un SIG. Hem après que, 

en general, hi ha tres parts importants en la realització d’un SIG:  

 Recopilació de la informació 

 Introducció de la informació 

 Programació del SIG 

Les tres son de màxima importància, ja que depenen entre elles, i la qualitat del 

producte final estarà en funció de la manera escollida al fer aquests passos. La 

informació que hem recollit per a la realització del nostre projecte ha estat molt 

extensa, pel que la introducció d’aquestes dades i la programació per a realitzar 

consultes, ha estat un treball molt llarg. Hem assolit la nostra idea inicial de realitzar un 

SIG de Barcelona “Ciutat Vella”, que s’ajustés tan bé com sigui possible a la realitat, 

de caràcter turístic, i on l’usuari pogués manejar el programa fàcilment. 

Part dels programes emprats han estat nous per a nosaltres o bé en teníem poca 

noció o no recordàvem, i encara que en principi pot resultar laboriós entendre el 

funcionament d’aquests, recompensa el poder dominar-los al final. 

El fet que el tema tractat per a la realització del SIG sigui el turisme i l’oci a Barcelona, 

ha fet que coneguéssim nous llocs d’interès de la ciutat i les maneres d’accedir a ells, 

destacant la gran quantitat d’elements i zones d’interès que hi ha al districte més dens 

de Barcelona. 

Durant la realització del projecte hem hagut de buscar diferents recursos, des de la 

confecció de la base de dades fins a la programació, aprenent a utilitzar Internet com 

una eina més de treball i una de els fonts més importants. 

Endinsant-nos en el projecte, creiem que treballs com aquest poden afavorir el sector 

turístic de la zona, atès que gràcies a la utilització del programa, ajuda a conèixer tots 

aquells racons que no coneix l’usuari. La creació de rutes ja establertes ens permet 

recórrer d’una forma mes dinàmica i amena el nostre districte 
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Cal destacar que els SIG són un món de possibilitats que tenen com a limit el que 

nosaltres vulguem posar-li. El treball pot ser perfectament ampliable ja que sempre 

sorgeixen noves zones d’interès turístics o canvis d’emplaçaments de museus, o bè 

ampliable de zones de “bicing”, la ciutat sempre viu en constant canvi. 

Durant el desenvolupament hem arribat a la conclusió que no és factible la creació de 

rutes per a aquest mitjà de transport, “el Bicing” a Ciutat Vella, degut al fet que la 

quantitat de llocs d’interès, que es troben en la zona, fa mes viable el realitzar els 

itineraris caminant. Malgrat això el “Bicing” es un mitjà de transport alternatiu, ecològic, 

saludable i econòmic. La bicicleta no emet contaminants ni sorolls a l’atmosfera, 

millorant la qualitat de l’ambient alhora que afavoreix la fluïdesa del trànsit en la ciutat. 

Tot i això creiem que hi ha pocs carrils “Bicing”, també degut a que es un districte molt 

dens i amb carrers estrets. 

D’aquesta manera hem viscut la realització d’aquest projecte com un aprenentatge 

constant, augmentant els coneixements i aclarint els dubtes a poc a poc, fins a arribar 

a obtenir el Sistema d’informació turística de Barcelona. 
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9.3 CONSULTES A PAGINES D’INTERNET: 

 
 

 www.bcn.es (web del ayuntamiento de Barcelona) 

 

 www.bicing.com ( web del  nou transport públic amb bicicleta por la ciudad de 

Barcelona) 

 

 www.poblesdecatalunya.com(iniciativa del Centre d'Estudis i Divulgació del 

Patrimoni, que té com objectiu la divulgació del patrimoni històric i artístic dels 

municipis de Catalunya) 

 www.cartesia.org/ (Web dedicada a temas relacionados con la cartografia) 

 http://www.esri.com/ (Web de la empresa Esri) 

 http://www.gabrielortiz.com/ (Web dedicada a temas relacionados con SIG) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcn.es/
http://www.bicing.com/
http://www.poblesdecatalunya.com/
http://www.cartesia.org/
http://www.esri.com/
http://www.gabrielortiz.com/
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Es molt important que per un buen funcionamiento de la aplicació es 

mantingui la estructura de directoris. Per això, s’ha de copiar el 

contenido del CD (carpeta 7 de juliol) en E:\  

 

9.5 ESTRUCTURA  DEL CD 

El CD  conte tota la informació digital del present projecte. Per una millor comprensió us 

detallem el seu contingut:  

 

Figura 9.1: Estructura del CD 



Iniciar l’aplicació: 

Per a que l’aplicació funcioni correctament s’ha de copiar el CD, a un directori E:\, 

nosaltres em treballat amb un disc extraíble i Arcview només obra l’aplicació si es troba 

al mateix directori. Per això es indispensable obrir-ho en un disc extraíble o be un 

directori E:\. Per a que el disc extraíble, sigui E, es poden seguir els següents pasos 

informatics: 

• Mi Pc, botó dret i seleccionar “administrar”. 

• Despres seleccionar, “Almacenamiento” i dins “Administración de Discos”. 

• Allí seleccionar el disc extraíble o dispositiu, i cambiar la lletra per la E. 

• Después ja podem obrir el arxiu proj_1. Que es l’arxiu on s’inicia l’aplicació. 

• Perque l’aplicació funcioni correctament, ja que em dissenyat scripts, s’ha de 

instalar el acrobat reader 4, que es troba dins el CD, a la carpeta Programari.  

 

Figura 9.2.- Administració d’equips 



 

 

CD 

 

Figura 1.3  : Directori  

• dxf: Conte la a cartografía digitalizada. Arxius CAD 

• Fitxes_PDF: Conté tota la catalogació de fitxes, que posteriorment sortiran a 

l’aplicació. 

• Geoprocessing: Procés utilitzat a Arcview. 

• Parades de Rutes, Rutas, Shapes, shapes_coordenades: Arxius 

shapefield, no modificables, ja que si es modifica es modifica l’aplicació 

• Taules de Bases de Dades: Informació de les dades. 

• Workspace: Arxivos de Arc/Info 

• Memoria Projecto: Directori on trobem tota la memoria, anexes i portades. 

• Programario: Es troba el instalable Acrobat Reader 4, sense ell no funcionen 

les fitxes de l’aplicació 
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