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1. RESUM 
 
Tot i que actualment es segueixi millorant l’accessibilitat física del patrimoni arquitectònic i urbà 
d’una ciutat, sempre hi seguiran existint problemes insuperables pels seus visitants, tals com són 
la mobilitat de les persones o l’existència de barreres arquitectòniques per a discapacitats físics, 
entre d’altres. Per tant, tenint en compte les dinàmiques que impliquen des de ja fa un certs anys 
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, un dels pilars de l’actual Societat de la 
Informació, és necessari potenciar l’accessibilitat digital a aquest patrimoni, la qual redueix la 
mobilitat i no coneix cap tipus de barrera arquitectònica. 
 
Aquest nou paradigma suposa el canvi dels conceptes tradicionals vinculats a l’accessibilitat, tals 
com són l’espai i el temps. Respecte al temps, els canvis van més enllà del propi concepte, 
doncs la reducció tant notable implica, fins i tot, la desaparició del factor de la mobilitat. Ja no cal 
desplaçar-se al lloc de treball o al supermercat per realitzar les activitats pertinents, doncs 
mitjançant un ordenador pots realitzar ambdues activitats des de casa. Per tant, ara el temps 
només depèn de paràmetres tecnològics, com ara la velocitat de la xarxa de la qual es disposa i 
a través de la qual accedeixes als lloc mitjançant un cercador d’Internet o la disponibilitat dels 
servidors que s’usen al navegar per la xarxa.  
 
Pel que fa a l’espai, resulta molt difícil poder representar la nova forma que l’espai virtual adopta. 
L’espai passa de ser palpable a no palpable, es converteix en un concepte abstracte difícil de 
definir i, fins i tot, de mesurar. 
 
Per tal d’assolir l’objectiu principal es realitzarà un anàlisi bibliogràfic exhaustiu dels antecedents 
existents en la comunitat científica i,posteriorment, aquest serà aplicat per tal de poder calcular 
l’accessibilitat digital mitjançant una fórmula que contempli tots els factors que hi intervindran. 
Respecte a l’objectiu secundari de la present tesi, s’utilitzaran els treballs de modelat 3D 
existents realitzats pel Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat, els quals s’hauran de 
parametritzar per tal que puguin ésser utilitzats mitjançant Internet. A nivell tecnològic, serà 
imprescindible la utilització de les xarxes avançades d’Internet, les quals ofereixen les 
possibilitats per poder visualitzar un recorregut 3D. 
 
Amb l’assoliment dels objectius anteriorment plantejats i seguint la metodologia proposada es 
pretén validar la hipòtesi plantejada inicialment en la present tesi doctoral, la qual afirma que la 
possibilitat d’accedir virtualment al patrimoni arquitectònic i urbà suposa un benefici pel propi 
patrimoni. 
 
S’ha planificat el desenvolupament de la investigació de forma detallada durant el període febrer 
de 2010 – octubre de 2011, amb la finalitat de poder realitzar la defensa pública de la tesi 
doctoral el mes de desembre de 2011. 
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2. INTRODUCCIÓ 
 
En l’actualitat ens trobem inversos en la Societat de la Informació, la qual ha suposat una 
revolució dintre la societat on la informació és l’eina fonamental. Queden endarrere les altres 
eres on es valorava la persona i el seu moviment. 
 
Tot i que actualment es segueixi millorant l’accessibilitat física del patrimoni arquitectònic i urbà 
d’una ciutat, sempre hi seguiran existint problemes insuperables pels seus visitants, tals com són 
la mobilitat de les persones o l’existència de barreres arquitectòniques per a discapacitats físics, 
entre d’altres. Per tant, tenint en compte les dinàmiques que impliquen des de ja fa un certs anys 
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, un dels pilars de l’actual Societat de la 
Informació, és necessari potenciar l’accessibilitat digital a aquest patrimoni, la qual redueix la 
mobilitat i no coneix cap tipus de barrera arquitectònica. 
 
Aquest és el caire que adopta aquesta proposta de tesi doctoral dins el marc teòric citat, en la 
qual es pretén realitzar un anàlisi dels antecedents existents en la matèria de l’accessibilitat 
digital al patrimoni arquitectònic i urbà per tal d’arribar a definir-la i calcular-la, tenint en compte la 
naturalesa de l’accessibilitat física i els canvis que es produeixen respecte a aquesta degut al 
nou paradigma que la Societat de la Informació ha provocat en el tarannà de la societat. 
 
 
 
3. ANTECEDENTS I MARC TEÒRIC 
 
3.1 L’EVOLUCIÓ TEÒRICA DEL CONCEPTE D’ACCESSIBILITAT 
 
3.1.1 Definicions i conceptes teòrics d’accessibilitat 
 
L’accessibilitat sempre ha estat un concepte difícil d'assolir. No es pot considerar a l'accessibilitat 
que sigui una entitat física diferent fàcil de comptar o mesurar, doncs és un concepte o una 
percepció, una cosa que cada persona experimenta, avalua o jutja de manera diferent. (Miller, 
2007). 
 
El concepte accessibilitat és complex degut a les seves diferents accepcions, però d’una forma 
general podria definir-se com la capacitat de les persones per realitzar activitats en un entorn 
determinat (Weibull, 1980). L'accessibilitat es basa en la capacitat d'estar present en llocs on les 
activitats tenen lloc, la qual cosa implica un moviment físic de les persones per arribar als llocs 
on es desenvolupen les activitats. Partint d’aquesta premissa, en les ciències urbanes i el 
transport l'accessibilitat es refereix a la facilitat amb què la distància pot ser superada en el 
moviment físic (Miller, 2007). 
 
Els mètodes estàndard de mesura de l'accessibilitat basada en el lloc inclouen la distància o el 
temps de viatge entre localitats i connectivitat de la xarxa de carreteres, transport públic o altres 
sistemes de transport. Mesures més elaborades tracten la comparació del cost de superar les 
distàncies amb la utilitat de la interacció entre les localitats (Miller 2007).  
 
 
 
 



6 
 

 
3.1.2 La influència de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’accessibilitat 
 
En l'era de la informació es plantegen diversos contextos que impliquen nous problemes: l'accés 
diferenciat pel context econòmic, educatiu i cultural, així com per la ubicació geogràfica i grup 
socioeconòmic, respecte a les tecnologies que permeten l'accés virtual; l'accés al ciberespai i la 
possibilitat de substituir l'accés físic per l’accés virtual. L’augment de la mobilitat i l'ús de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (en endavant, TIC) posa en qüestió la 
conceptualització de l'accessibilitat basada en el transport anteriorment citada, doncs suposa que 
la gent ha d’estar present físicament en el lloc on es produeix una activitat.  
 
Precisament les TIC permeten a les persones no estar presents físicament en el lloc de l'activitat 
i participar-hi de forma telepresencialment. Per tant, pot afirmar-se que les TIC són la creació 
d'una fragmentació de les activitats pel que fa a l'espai (Couclelis, 2000). Per exemple, amb un 
ordinador portàtil i una connexió a Internet, en detriment dels recursos tradicionalment associats 
amb una oficina, una persona pot treballar des de casa, des d’una cafeteria, des de casa d'un 
amic o, fins i tot, des d’un parc públic. De manera similar, una persona pot comprar, socialitzar, 
divertir-se i aprendre en llocs que no són tradicionalment associats a aquestes activitats. 
 
Es gesta una nova perspectiva en la qual es substitueixen els llocs per les persones, i passa a 
ser avaluada l’accessibilitat basada en l’individu, en les activitats que conformen la seva vida, en 
la seva distribució en l'espai i el temps, en la disponibilitat de recursos per superar la separació 
espacial entre les activitats, i en les limitacions imposades per les activitats necessàries, com ara 
la feina. S’utilitza el temps com a denominador comú, les mesures d'accessibilitat basades en les 
persones poden acomodar millor les TIC i la fragmentació de l'activitat de les mesures 
tradicionals basades en el moviment físic entre llocs (Miller, 2005?). 
 
 
3.1.3 L’accessibilitat digital: transformacions i nous conceptes 
 
El concepte d’accessibilitat al web va més enllà de la introducció d’un URL en un agent d’usuari o 
navegador i de la “visualització” d’una determinada informació. L’accessibilitat, segons Brin i 
Page, és “l’art d’assegurar-se que les instal•lacions, com per exemple l’accés al web, fins on sigui 
possible, estan a disposició de la gent, siguin o no persones impedides, física o psíquicament”. 
 
La usabilitat, d’altra banda, és un concepte que abraça també l’accessibilitat i que es refereix a 
“la qualitat d’una pàgina web d’estar orientada a l’usuari”. De forma més consistent, la ISO 
defineix la usabilitat com “l’efectivitat, eficiència i satisfacció amb què un producte permet 
aconseguir objectius específics a usuaris específics en un context d’ús específic”. Per això 
comprèn també tots els aspectes de facilitat d’accés a la informació i, per tant, la facilitat d’accés 
pels discapacitats. 
 
Lamentablement, tant usabilitat com accessibilitat són conceptes oblidats al WWW i fins i tot els 
usuaris convencionals, proveïts de potents ordinadors i de navegadors d’última generació, 
trobem serioses dificultats per localitzar en un lloc web la informació que busquem o, 
simplement, no hi podem accedir totalment per diversos motius, per exemple perquè el nostre 
navegador no interpreta totalment els fulls d’estil (CSS), o perquè ens falta tal o tal connector 
(plug-in), o simplement perquè s’han afegit diversos factors de disseny que fan difícil, lenta o 
impossible la seva descàrrega i visualització, i per això, en última instància, dificulten el seu 
accés. ¿A què es deu aquest imperdonable oblit de l’accessibilitat i de la usabilitat? ¿Per què el 
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nou mitjà informatiu del WWW (World Wide Web) relega tàcitament la vocació de servei per a 
tots? Són moltes les raons que podem esgrimir per argumentar aquest oblit en el disseny de 
pàgines web, i les podem agrupar en tres tipus:  
 
a) Els factors genèrics que imposa la tendència. Aquests factors són idèntics per totes les 
pàgines. Ens referim a la propensió de fer prevaler el disseny estètic en detriment de 
l’accessibilitat. Aquesta tendència es potencia per les mateixes aplicacions utilitzades per crear 
pàgines web: en la majoria dels casos són editors WYSIWYG (What You See Is What You Get) 
que per utilitzar-los no cal conèixer ni HTML, ni CSS, ni de bon tros les pautes d’accessibilitat; a 
més, les eines pel disseny web no inclouen un test d’usabilitat / accessibilitat abans de publicar 
una pàgina o un lloc en el servidor. D’altra banda, el desenvolupament de navegadors i 
d’aplicacions específiques per fomentar l’accessibilitat al web és encara insuficient. 
 
b) Els factors específics de les pàgines web. Cal prendre consciència del caràcter 
“universal” del WWW on l’usuari és potencialment qualsevol individu connectat a Internet sense 
límit d’idioma, raça, condició física, etc. 
 
c) La falta d’informació, el desconeixement de les pautes WAI (Web accessibility initiative) i, 
en molts casos també, una falta de consciència social ben intencionada. En relació a això és 
important destacar la labor de SIDAR5 per divulgar, en el nostre país, tots els aspectes 
relacionats amb l’accessibilitat del web. 
 
 
La revolució provocada per la Societat de la Informació ha provocat una transformació en els 
conceptes del temps i de l’espai en termes d’accessibilitat, fent que els dos es redueixin 
freqüentment a mesures insignificants. 
 
Respecte al temps, els canvis van més enllà del propi concepte, doncs la reducció tant notable 
implica, fins i tot, la desaparició del factor de la mobilitat. Ja no cal desplaçar-se al lloc de treball  
 
o al supermercat per realitzar les activitats pertinents, doncs mitjançant un ordenador pots 
realitzar ambdues activitats des de casa. Per tant, ara el temps només depèn de paràmetres 
tecnològics, com ara la velocitat de la xarxa de la qual es disposa i a través de la qual 
accedeixes als lloc mitjançant un cercador d’Internet o la disponibilitat dels servidors que s’usen 
al navegar per la xarxa.  
 
Pel que fa a l’espai, resulta molt difícil poder representar la nova forma que l’espai virtual adopta. 
L’espai passa de ser palpable a no palpable, es converteix en un concepte abstracte difícil de 
definir i, fins i tot, de mesurar. 
 
 
3.2. COM AVALUAR LA IMPORTÀNCIA D’UNA PÀGINA WEB 
 
Actualment, la tendència més popular per mesurar o avaluar la importància d’una pàgina web 
respecte a les altres existents és una marca registrada i patentada per Google el 9 de gener de 
1999, anomenada PageRank, la qual que acull una família d’algoritmes utilitzats per assignar de 
forma numèrica la rellevància dels documents (o pàgines web) indexats per un motor de cerca. 
Les seves propietats són molt discutides pels experts en optimització de motors de cerca. El 
sistema PageRank és utilitzat pel popular motor de cerca Google per ajudar-lo a determinar la 
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importància o rellevància d’una pàgina. Fou desenvolupat pels fundadors de Google, Larry Page 
i Sergey Brin, a la Universitat de Stanford. 
PageRank ha adquirit el seu model del Science Citation Index (SCI) elaborat per Eugene Garfield 
per l’Institut d’Informació Científica (ISI) als Estats Units durant la dècada del 50. El Science 
Citation Index pretén resoldre l’assignació objectiva de mèrits científics suposant que els 
investigadors el factor d’impacte dels quals (número de publicacions i/o referències 
bibliogràfiques en altres treballs científics) és més alt, col•laboren en major grau amb el 
desenvolupament de la seva àrea d’investigació. L’índex de citació és un element determinant 
pera seleccionar quins investigadors reben beques i recursos d’investigació. 
 
PageRank confia en la naturalesa democràtica de la web utilitzant la seva enorme estructura 
d’enllaços com un indicador del valor d’una pàgina en concret. Google interpreta un enllaç d’una 
pàgina A a una pàgina B com un vot, de la pàgina A per la pàgina B. Però Google va mes enllà 
del volum de vots, o enllaços que una pàgina rep; també analitza la pàgina que emet el vot. Els 
vots emesos per les pàgines considerades "importants", les que tenen un PageRank elevat, 
valen més i ajuden a convertir a altres pàgines "importants". Per tant, el PageRank d’una pàgina 
reflexa la seva importància a Internet. 
 
L’algoritme inicial del PageRank es pot trobar en el document original on els seus creadors van 
presentar el prototip de Google: “The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search 
Engine" : 
  
 

 
  
On: 
PR(A) és el PageRank de la pàgina A  
d és un factor esmortidor que té un valor entre 0 i 1.  
PR(i) són els valors de PageRank que tenen cada una de les pàgines i que enllacen a A,  
C(i) és el número total d’enllaços sortints de la pàgina i (siguin o no cap A). 
 
 
Alguns experts asseguren que el valor de la variable d és normalment 0,85 (Google, 2007). 
Representa la probabilitat de que un navegant continuï pressionant links al navegar per Internet 
en comptes d’escriure una url directament a la barra de direccions o pressionar un dels  seus 
marcadors i és un valor establert per Google. Per tant, la probabilitat que l’usuari deixi de 
pressionar links i navegui directament a una altra web aleatòria és 1-d.[4] La introducció del 
factor d’esmortiment a la fórmula resta cert pes a totes les pàgines d’Internet i aconsegueix que 
les pàgines que no tenen enllaços a ninguna altra pàgina no sortint especialment beneficiades. Si 
un usuari aterra a una pàgina sense enllaços, el que farà serà navegar a qualsevol altra pàgina 
aleatòriament, el que equival a suposar que una pàgina sense enllaços sortints té enllaços a 
totes les pàgines d’Internet. 
 
El pes o importància d’una pàgina és el resultat d’una "votació" entre totes les demés pàgines de 
la World Wide Web respecte del nivell d’importància que tingui aquesta pàgina. Un hipervincle a 
una pàgina compta com un vot de recolzament. El PageRank d’una pàgina es defineix 
recentment i depèn del número i PageRank de totes les pàgines que l’enllacen. Una pàgina que 
està enllaçada per moltes pàgines amb un PageRank alt aconsegueix també un PageRank alt. Si 
no hi ha enllaços a una pàgina web, no hi ha recolzament a aquesta pàgina específica. El 
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PageRank de la barra de Google va de 0 a 10. Deu és el màxim PageRank possible i són molt 
pocs els llocs que gaudeixen d’aquesta qualificació, mentre que 1 és la qualificació mínima que 
rep un lloc normal, i zero significa que el lloc ha estat penalitzat o que encara no ha rebut una 
qualificació de PageRank Sembla ser una escala logarítmica, els detalls de la qual són 
desconeguts.  
 
Degut a la importància comercial que té aparèixer entre els primers resultats del cercador, s’han 
dissenyat mètodes per manipular artificialment el PageRank d’una pàgina. Entre aquests 
mètodes cal destacar l’spam, consistent en afegir enllaços a una certa pàgina web en llocs com 
blogs, llibres de visites, fòrums d’Internet, etc., amb la intenció d’incrementar el número 
d’enllaços que apunten a la pàgina. A principis del 2005, Google va implementar un nou atribut 
per hipervincles rel="nofollow" com intento de lluita contra l’spam. D’aquesta forma quan es 
calcula el peso d’una pàgina, no es tenen en compte els links que tinguin aquest atribut. 
Aquest instrument per valorar la importància d’una pàgina web ha estat àmpliament criticat per 
altres autors, els quals proposen diversos algoritmes per valorar i classificar les pàgines web. Un 
dels més populars és l’algoritme HITS (Hypertext Induced Topic Selection), dissenyat per Jon 
Kleinberg.  
 
El HITS utilitza dos indicadors per fer la valoració d’una pàgina web, definint cada un a partir de 
l’altre: 
 
- l’authority, que valora quant de bona és la pàgina com a recurs d’informació. Pel seu càlcul 
s’usa una suma ponderada de valors hub dels enllaços que apunten cap a aqueta pàgina.  
 
- el hub, que diu quant de bona és la informació que s’aconsegueix seguint els enllaços que té a 
altres pàgines. Es calcula com una suma ponderada de valors authority de las pàgines a les que 
apunta aquesta. Algunes implementacions de l’algoritme també consideren quanta és la 
rellevància de les pàgines enllaçades.     
 
 
 
4. OBJECTIUS I HIPÒTESI DE PARTIDA 
 
4.1 OBJECTIUS DE LA INVESTIGACIÓ 
 
L’objectiu principal de la present proposta de tesi doctoral és poder calcular l’accessibilitat digital 
d’un element que formi part del patrimoni arquitectònic de la ciutat de Barcelona, per exemple, 
poder avaluar quina accessibilitat digital té la Sagrada Família de Barcelona. Complir aquest 
objectiu representarà, en primer lloc, haver estat capaç de definir què s’entén per accessibilitat 
digital al patrimoni arquitectònic i urbà i poder-la calcular mitjançant l’establiment d’una fórmula. 
Per tant, de l’objectiu principal es pot dir que se’n deriven dos de complementaris. 
 
L’èxit amb que es resolgui aquest objectiu principal serà fonamental per poder aconseguir els 
demés objectius secundaris, entre els quals hi destaca poder realitzar una visita virtual a un 
element patrimonial de la ciutat de Barcelona, el qual està per determinar, mitjançant la utilització 
d’Internet. Resulten objectius secundaris, també, realitzar una diagnosi sobre les avantatges i els 
inconvenients que la realització d’un viatge virtual pot provocar sobre el propi element 
patrimonial, poder resoldre el repte tecnològic que suposa poder visualitzar a través d’Internet un 
vídeo 3D (per exemple una visita a una església), facilitar l’accessibilitat al patrimoni al major 
nombre de persones substituint les barreres arquitectòniques per un ordenador amb connexió a 
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Internet, o facilitar la divulgació del patrimoni a l’educació en general i, en particular, a arquitectes 
i historiadors que requereixen el coneixement del patrimoni per la seva formació. 
4.2 HIPÒTESI DE PARTIDA 
 
La possibilitat d’accedir virtualment al patrimoni arquitectònic i urbà suposa un benefici pel propi 
patrimoni. Gràcies a facilitar l’accessibilitat digital al patrimoni, aquest podrà ésser conegut per 
molta més gent degut al factor d’impacte que suposa Internet. Serà molt important, especialment, 
per a les persones que no podien accedir-hi de forma física, ja sigui per problemes de 
discapacitat física o per problemes de mobilitat. I l’accés digital serà molt positiu per l’educació 
en general, doncs per exemple els estudiants d’arquitectura o història de l’art, de qualsevol ciutat 
del món, podran visitar virtualment la Sagrada Família o les pintures de la Fundació Miró 
situades a Barcelona. 
 
 
 
5. METODOLOGIA 
 
Per tal d’acomplir l’objectiu principal de la investigació proposada en motiu de la realització de la 
tesi doctoral, es realitzarà un anàlisi detallat de les experiències existents amb la finalitat de 
definir el concepte d’accessibilitat digital. Caldrà tindre en compte la nova conceptualització del 
temps i l’espai, els quals s’han vist modificats per la tendència de l’actual situació de la societat 
de la informació. Partint de la definició del concepte d’accessibilitat digital i les tendències 
identificades, es procedirà a aplicar-les per tal de poder calcular-la. Serà imprescindible per 
acomplir l’objectiu principal realitzar un estudi previ per conèixer quina és la naturalesa de la 
informació que pot ser trobada a la xarxa referent al patrimoni arquitectònic i urbà. 
 
En el moment actual de la tesi doctoral, aquest estudi ja ha estat realitzat. L’àmbit d’estudi 
escollit va ésser els diferents elements del patrimoni arquitectònic i urbà candidats a ser 
considerats com a nova meravella del món, iniciativa encetada l’any 1999 amb 177 elements 
patrimonials i que, finalment, va finalitzar l’any 2007 amb la proclamació de les guanyadores d’un 
total de 21 candidates finals. L’estudi consistí en realitzar una cerca mitjançant Google España 
introduint el text corresponent al nom de l’element patrimonial en la seva llengua original amb la 
finalitat de poder crear una base de dades a partir de la qual extreure’n conclusions.  
 
La base de dades contenia la següent informació: el temps que Google tardava en retornar el 
resultat de la cerca i el número de pàgines web que havia trobat. Del nombre de pàgines totals 
trobades per Google es realitzava una selecció aleatòria de dues de cada deu pàgines web que 
mostrava Google en cada pàgina de resultats. Això es repetia en les cinc primeres pàgines de 
resultats, doncs la filosofia del cercador és mostrar inicialment les pàgines més freqüentment 
visitades. Per tant, es tenia una mostra de 10 pàgines web, de les quals es registrava a la base 
de dades la següent informació: temps de cerca fins que la pàgina web estava llesta, nombre de 
pàgines que es navegava fina a arribar a un contingut coherent amb el patrimoni arquitectònic al 
qual es referia la cerca inicial, si s’arribava a la pàgina web oficial del citat element patrimonial, i 
el temps total de cerca en realitzar les accions anteriorment citades. 
 
Les principal conclusió, contrària a la hipòtesi inicialment efectuada, era que en la majoria de 
casos no existia pàgina web oficial de l’element arquitectònic cercat. Per tant, caldria tindre en 
compte buscar una forma d’avaluar el contingut de totes les pàgines web que citessin l’element 
patrimonial cercat. 
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Aquesta problemàtica pretén ser resolta mitjançant un anàlisi detallat de les diferents eines 
existents per avaluar el contingut o el factor d’impacte d’una pàgina web. 
Posteriorment, es proposa realitzar un estudi de cas, en el qual es pretendrà calcular 
l’accessibilitat digital d’un recorregut existent d’algun element del patrimoni arquitectònic i urbà de 
la ciutat de Barcelona, l’àmbit d’estudi de la tesi. Per tal de poder realitzar un recorregut virtual 
serà necessari resoldre els requeriments que això implica, els quals es requeriran la utilització 
dels models virtual d’escàner laser, els quals s’obtindran de les diferents experiències realitzades 
en diferents projectes a càrrec Laboratori de Modelat Virtual de la Ciutat (LMVC), que hauran de 
ser allotjats en un servidor, en principi caldria informar als responsables de la gestió del patrimoni 
quina és l’estratègia a seguir, al qual s’hi haurà d’accedir mitjançant la utilització de xarxes 
avançades d’Internet. El resultat del citat estudi de cas ha de permetre validar la hipòtesi 
plantejada inicialment. 
 
 
 
6. CALENDARI PREVIST 
 
Activitat

F M A M J J A S O N D G F M A M J J A S O N D
Anàlisi bibliogràfic
Reunió amb Director
Definició i càlcul Accessibilitat digital
Reunió amb Director
Recorregut virtual utilitzant Internet
Reunió amb Director
Redacció conclusions
Reunió amb Director
Redacció final tesis
Reunió amb Director
Revisions finals i correccions
Reunió amb Director
Dipòsit Tesi doctoral
Lectura

2010 2011

 
 
 
En el quadre superior es detallen exhaustivament les diferents fases previstes per tal de 
desenvolupar la investigació i poder finalitzar-la en el temps estimat a l’inici dels estudis de 
màster oficial corresponents a la primera part dels estudis de doctorat. 
 
Una primera fase es destinarà a realitzar un anàlisi bibliogràfic detallat de la bibliografia existent 
entorn l’accessibilitat digital, el ciberespai, la informació, el nou paradigma temporal, entre 
d’altres. Un cop finalitzat el període febrer – maig de 2010, pensat per realitzar l’anàlisi 
anteriorment citat, es realitzarà una reunió de treball amb el director de la tesi per revisar la 
producció científica realitzada i els seus continguts. 
 
En una segona fase es redactarà la definició del terme accessibilitat digital al patrimoni 
arquitectònic i la seva forma de calcular-lo, aplicant tot el coneixement adquirit en la fase prèvia. 
Finalitzat el període estimat per aquesta segona fase, juny – juliol de 2010, es realitzarà una 
reunió de treball amb el director de la tesi per revisar els continguts i validar el marc teòric de la 
tesi doctoral. 
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En tercer lloc, durant el període setembre 2010 – març 2011, s’ha planificat realitzar el recorregut 
virtual mitjançant Internet per un element patrimonial de la ciutat de Barcelona (encara per 
decidir) i preparar tots els requeriments tecnològics que suposa una activitat com aquesta. 
Durant aquest període, es preveuen realitzar dues reunions de treball amb el director de la tesi i, 
al finalitzar aquest període, es realitzarà una reunió de treball amb el director de la tesi per 
revisar els resultats finals aconseguits. 
 
La quarta fase tindrà lloc durant el mes d’abril de 2011 i està pensada per redactar les 
conclusions de la tesi doctoral. Al finalitzar aquest període es realitzarà una reunió amb el 
director de la tesi per validar les conclusions. 
 
La cinquena fase, durant el període maig - juliol de 2011, es dedicarà a la redacció final de la tesi 
doctoral. Al finalitzar aquest període es realitzarà una reunió amb el director de la tesi per 
realitzar una valoració general i iniciar el període de correccions. 
 
La sisena fase, i última, tindrà lloc durant el període agost – setembre de 2011, i serà el moment 
de realitzar la revisió final de la tesi doctoral i realitzar les correccions pertinents realitzades pel 
director. Al finalitzar aquest període es realitzarà una reunió amb el director de la tesi per realitzar 
la validació final del document. 
 
A principis del mes d’octubre de 2011 es pretén realitzar el dipòsit de la tesi amb l’esperança de 
poder realitzar-ne la lectura durant el mes de desembre, amb la finalitat de complir amb el termini 
de quatre anys que imposa la beca atorgada per realitzar els estudis de doctorat. 
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