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SASBA, SAnts Sense BArreres 

Objectius i resultats 

2 CASBA PROJECT Service-Learning Methodology. 
 http://www.tvciutatvella.com/component/jtvcontent/article/4640-estudi-qcasc-antic-sense-barreresq 
   

- Realitzar l’estudi de l’accessibilitat de l’eix Comercial Creu Coberta. 

- Utilitzar de la metodologia d’Aprenentatge Servei. 

-    Sensibilitzar i col·laborar amb diferents actors al voltant de l’accessibilitat. 
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SASBA, SAnts Sense BArreres 

Agents  

3 

Estudiants d’Arquitectura 

Tècnics del districte IMD 
I Comerç 

Entitats del sector,  
 Associació Esclat, Fundació Pere 

Mitjans, Federación AICE, 
Assemblea per la Diversitat, 
Fundació Hospital Sant Pere Claver , 
Dincat  

 
 

 

Assignatura optativa 
“Habitatge i Cooperació” 
 70 estudiants / curs 
Professora Sandra Bestraten, arquitecta 

CONSELL SECTORIAL DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT DEL DISTRICTE 
DE SANTS - MONTJUÏC 



SASBA, SAnts Sense BArreres 

Objecte de l’estudi, curs 2014-2015 
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Accessibilitat a l’Eix comercial Creu Coberta  (60 comerços analitzats) 



SASBA, SAnts Sense BArreres 

Inici: El Consell visita la UPC  
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-Els estudiants d’arquitectura reben l’encàrrec de la mà dels veïns i veïnes, entitats 
de l’àmbit de la diversitat funcional, associacions de comerciants  i l’Ajuntament 
(districte de Sants-Montjuïc, districte de Ciutat Vella i IMD). 

-Aquest curs l’encàrrec és doble: estudiar itinerari al Casc Antic (CASBA) i al barri 
de Sants (SASBA).  

  

15/10/2014 Sala de Juntes a l’ Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC) 



SASBA, SAnts Sense BArreres 

De l'aula a la realitat, visita guiada al barri 

6 

 

L’alumnat  s’asseu en cadira de rodes o es posa un antifaç i bastó guia 
per fer el recorregut de l’àmbit de treball, acompanyats per les persones 
amb diversitat funcional del Consell 

 

28/10/2014 Seu Districte Sants Montjuïc, Creu Coberta, 104 Barcelona 



SASBA, SAnts Sense BArreres 

 -Els estudiants analitzen en profunditat els elements assignats i cerquen 
solucions amb criteris d’eficàcia i sostenibilitat. Poden comptar amb 
l’acompanyament de membres de la Comissió. 

 

 -Les propostes són supervisades per la professora i posteriorment, tota la 
informació es traspassa a un suport informàtic.  

De l'aula a la realitat, visita guiada al barri 

28/10/2014 Seu Districte Sants Montjuïc, Creu Coberta, 104 Barcelona 



SASBA, SAnts Sense BArreres 

De l'aula a la realitat, visita a les entitats del barri 

Visitem el Centre de dia per a persones amb paràlisis cerebral  

Esclat Marina, acompanyats per tècnics i usuaris 

 

Permet aprendre de la pròpia experiència real 

22/01/2015 Visita Esclat Marina, Carrer Tortosa 22 Barcelona 



SASBA, SAnts Sense BArreres 

Full de camp – Base de dades 



SASBA, SAnts Sense BArreres 

Full de camp – Base de dades 

Adequació  
rampa accés 



SASBA, SAnts Sense BArreres 

Full de camp – Base de dades 

Adequació  
accés bany 



SASBA, SAnts Sense BArreres 

Resultats 



SASBA, SAnts Sense BArreres 

Amb la metodologia d'Aprenentatge servei 
Guanys de la Universitat i de l’alumnat d'Arquitectura 

13 

- Comprendre l’accessibilitat permet donar respostes més creatives. 

- Aportar coneixements d’accessibilitat de forma més pràctica i pedagògica. 

- Treballar conjuntament amb els usuaris permet anar més enllà de l’estricta 
normativa.  

- Donar servei a la societat. 

 



SASBA, SAnts Sense BArreres 

La opinió d'alguns actors... 
Lídia Serrano, estudiant de 4rt d'Arquitectura, ETSAB - UPC 

“ La gran lliçó que he après és que fins que no coneixes una cosa no ets capaç 
de veure-la.  

Anar en cadira o portar bastó et fa veure molt més enllà. Quan ho vius t’ho 
graves al cervell.” 

“ Hi ha molt de tabú, com si fer una construcció accessible fos sinònim de lletjor.”  
“ No ens serveix un aprovat, anem per l’excel·lent ja que darrera hi ha persones 

que hem conegut i els hem de donar resposta ” 

14 

               De l’article “En portada” a la web de la UPC, 23 de gener de 2014. 



SASBA, SAnts Sense BArreres 

Amb la metodologia d'Aprenentatge servei 
Guanys del Consell 
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- Poder oferir la seva expertesa sobre accessibilitat als/les futurs/es arquitectes. 

- Exposar al barri i a l’ Ajuntament els resultats de forma didàctica i amb qualitat tècnica. 

- Sensibilitzar sobre les actituds cíviques que faciliten l’accessibilitat. 

- Major impacte mediàtic de la seva problemàtica en el dia a dia. 
 

 



SASBA, SAnts Sense BArreres 

La opinió d'alguns actors... 
Sra. Carmen Piqué, membre de La Comissió 

16 

 

“Ens hem implicat en l’objectiu d’estudiar l’accessibilitat del barri perquè 
reclamem  una cosa tan simple i necessària com poder fer vida al barri on 
vivim, poder passejar pel barri i poder fer compres amb total normalitat, com 
tothom “ 

 23/01/2014 Presentació de l’estudi CASBA  



SASBA, SAnts Sense BArreres 

Amb la metodologia d'Aprenentatge servei 
Guanys pel Districte de Sants i l’IMD 
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- Augmentar la consciència de  tots els agents sobre la necessitat d’aplicar la 
normativa d’accessibilitat. 

- Major coneixement sobre la realitat que ajuda a prioritzar les actuacions 
d’accessibilitat al barri. 

- Sensibilitzar i estimular el sector privat del comerç a incorporar 
l’accessibilitat. 
 
 

 



SASBA, SAnts Sense BArreres 

Impacte en els mitjans de comunicació 

18 

Ajudem a fer d’altaveu dels problemes diaris de les persones amb discapacitat 
 

Donar visibilitat al compromís amb l’accessibilitat de l’Eix comercial Creu Coberta 
 

28/10/2014 Telenotícies  vespre TV3 – BTV - 22/11/2014 8TV notícies 



SASBA, SAnts Sense BArreres 

Incidint en l’agenda de les ciutat europees 

CASBA és presentat a la XI Trobada del grup de treball Barrier-free City for All,  
de la plataforma Eurocities de la Unió Europea, el 3 d’octubre de 2014. 
 
La col·laboració entre els tots els agents de CASBA i SASBA genera gran interès. 

2/10/2014 Trobada Eurocities. Recorregut per Venècia en algunes actuacions d’accessibilitat 



SASBA, SAnts Sense BArreres 

Premis Barcelona La millor Botiga del Món 

Per 17è any l’Ajuntament de Barcelona ha reconegut les millors iniciatives 
comercials del 2013 a través dels ‘Premis Barcelona, la Millor Botiga del Món’.  
 

    

Comerç accessible  
www.opticasegarra.cat  

Comerç sostenible 
www.coopmercat.coop 

http://comerc.bcn.cat/ca/tens-un-comerc/premi-bcn-la-millor-botiga-del-mon


CONSELL SECTORIAL DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT DEL DISTRICTE DE SANTS - 
MONTJUÏC 

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona 
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