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Imagen o grupo… 

La present investigació té per objectiu principal 
avaluar l’accessibilitat digital de les pàgines web del 
patrimoni arquitectònic i urbà.  
 
Fins l’actualitat han estat complerts els següents 
objectius específics:  
 
- l’anàlisi de la normativa existent en referència a les 
pautes mínimes que ha de complir un website. 
 
- la revisió de les eines d’avaluació, reparació i 
transformació per l’accessibilitat al contingut web. 
 
- i l’estudi detallat del contingut de cadacún dels 
websites corresponents als cinc elements 
arquitectònics del cas d’estudi (la Sagrada Família, 
el Parc Güell, la Pedrera, la Casa Batlló y el Palau 
Güell), que formen part del patrimoni arquitectònic 
de Gaudí a la ciutat de Barcelona. 
 

METODOLOGIA 

era de la informació 

canvis 
els llocs són websites 

que es troben al 
ciberespai 

FASE I 
 

Revisió i anàlisi de les Pautes 
d’Accessibilitat al Contingut Web 

Inici de la investigació 

FASE II 
 

Anàlisi de 
l’accessibilitat web amb 

eines 
semiautomàtiques 

FASE III 
 

Avaluació de la qualitat 
arquitectònica oferta  

La metodologia de treball es desenvolupa en la 
investigació en tres fases, les quals estan 
relacionades i pràcticament són 
complementàries.  
 
A la Fase 1 es realitza una revisió i anàlisi de les 
Pautes d’Accessibilitat al Contingut Web. Es 
tracta d’una especificació que proporciona una 
guia sobre l’accessibilitat dels llocs de la web per 
les persones amb discapacitats. Han estat 
desenvolupades pel World Wide Web 
Consortium (en endavant, W3C), comunitat 
internacional que desenvolupa els estàndards 
que asseguren el creixement de la web a llarg 
termini. El compliment d’aquesta fase resulta 
imprescindible pel desenvolupament de la 
següent fase metodològica. 
 
Finalitzada la revisió i l’estudi s’inicia la Fase 2 
de la metodologia, en la qual el coneixement 
adquirit en la fase anterior és aplicat per realitzar 
l’anàlisi dels websites dels cinc elements 
arquitectònics patrimonials que conformen el cas 
d’estudi. Per realitzar aquesta anàlisi web 
existeixen vàries eines que permeten ajudar a 
dissenyar o avaluar l’accessibilitat del website a 
analitzar, les quals realitzen una identificació 
inicial de les capacitats del lloc web. Tenint en 
compte que cap eina pot executar una revisió 
automàtica completa de l’accessibilitat d’un lloc 
web, i a causa dels errors que aquestes poden 
patir, els requeriments d’un determinat nivell 
d’adequació de l’anàlisi ha de comptar també 
amb una revisió manual. S’ha determinat escollir 
tres eines d’avaluació automàtica, les quals són: 
la HERA 2.1 Beta (eina elaborada per la 
Fundació SIDAR, gran referent a Espanya en 
temes d’accessibilitat), la WAVE (eina gratuïta 
desenvolupada per la organització WebAIM) i el 
Functional Accessibility Evaluator 1.1 (eina 
desenvolupada per la University of Illinois at 
Urbana-Champaign). L’elecció respon a disposar  
d’una mostra representativa respecte a tipologia 
dels creadors de les eines, doncs les visions 
d’aquestes creades per una fundació 
especialitzada en temes d’accessibilitat a nivell 
espanyol com és SIDAR, una organització a 
nivell mundial sense ànim de lucre com és 
WebAIM i una universitat americana (University 
of Illinois at Urbana Champaign), son 
complementàries i abarquen la totalitat del 
panorama que cal tenir en compte, reportant al 
mateix temps riquesa a l’anàlisi realitzat. 
 
Seguidament, i un cop finalitzada l’anàlisi 
estructural dels websites que formen part del cas 
d’estudi, la Fase III de la metodologia consisteix 
 

en elaborar una avaluació de la qualitat  
arquitectònica que és oferta per cadascun dels 
Websites analitzats. Per tal de poder realitzar 
aquesta avaluació de la qualitat s’ha plantejat la 
utilització de tècniques qualitatives. Un primer 
plantejament realitzat en aquest sentit és la 
introducció d’una enquesta participativa per 
obtenir dades de la percepció dels usuaris dels 
websites en estudi. Addicionalment cal 
quantificar també la qualitat de la informació 
arquitectònica que cadascun dels websites 
ofereix. 

RESULTATS OBTINGUTS 
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