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Projecte CASBA 

Què és CASBA? - Comerç Amic Sense Barreres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASBA (Comerç Amic Sense Barreres) és un projecte de sensibilització i 

formació de l’alumnat d’arquitectura, amb la metodologia d’aprenentatge 

servei, que promou la millor de l’accessibilitat dels barris, en via pública, 

equipaments i comerç de proximitat i afavoreix la participació i l’autonomia 

de les persones amb diversitat funcional. 

És central la participació de les persones amb discapacitat. 

L’acord és altruista, però la satisfacció personal permet millorar 

l’aprenentatge de l’alumnat i el compromís de totes les persones 

implicades. 

S’ha iniciat l’any 2013, a partir de la necessitat detectada al Casc Antic de 

Barcelona i de la proposta pedagògica de la professora Sandra Bestraten. 

L’any 2016 s’ha realitzat una prova pilot d’implementació de les millores 

amb incentius econòmics de l’Ajuntament de Barcelona i aquest curs 

s’estan activant 2 implementacions més.  
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Projecte CASBA 

Què és CASBA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest curs els estudiants d’Arquitectura de la UPC han analitzat i han fet 

una proposta de millora als comerços de Sant Andreu. 
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Projecte CASBA 

 

Districte de Sant Andreu 

Agents. Conveni de col·laboració 

Entitats: 

- Amputats Sant Jordi 

- Associació Centre Pont 

Dragó 

- ASEM 

- ACCAPS 

 

 

- Associació Discapacitat 

Visual Catalunya 

- Comissió Diversitat Funcional 

Casc Antic 

- Fundació Sant Pere Claver 

 

Assignatura: “Habitatge i Cooperació” 

 

30 estudiants d’arquitectura 

 

Professora: Sandra Bestraten 
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Projecte CASBA 

Objecte de l’estudi, curs 2018-2019 

Accessibilitat física a: 

 

-   Via pública 

 

- Equipaments públics 

 

- Equipaments privats d’ús públic 

  - comerços 

  - bars 

  - restaurants 

  - hotels... 
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Projecte CASBA 

Objectius i resultats esperats i aconseguits 
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- Realitzar l’estudi de l’accessibilitat a Sant Andreu. 

- Utilitzar de la metodologia d’Aprenentatge i Servei. 

-    Sensibilitzar i col·laborar amb diferents actors al voltant de l’accessibilitat. 



Projecte CASBA 

Ciutat Vella (UPC) 

 Barris Casc Antic i Gòtic      

(2013-2017) 

1,8 km de Via Pública 

       18 Equipaments públics  

     333 Comerços 

 
 

Horta-Guinardó (UIC)  

 Barri Sant Genís (2017) 

         4 Equipaments públics  

       11 Comerços 

 
Històric del projecte (2013 – 2017) 

Sants Montjuic (UPC) 

 (2014-2017) 

1,8 km de Via Pública 

         3 Equipaments públics  

     235 Comerços 
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Projecte CASBA 

Fase I: Juny a Octubre de 2018 

 Acordar l’objecte d’estudi per enguany, conjuntament Districte, Comissió i 

Universitat. 
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Projecte CASBA 

 
 Delimitació de l'àrea objecte d'anàlisi - Sant Andreu 

Carrer Gran de Sant Andreu 

       46 Comerços 
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Projecte CASBA 

Fase II: Octubre 2018 a gener 2019 
Inici: Visita de les Entitats a l'aula 

-  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 (Districtes de Barcelona i IMPD). 

-  Aquest curs l’encàrrec: estudiar itinerari a Sant Andreu. La visita als 

estudiants es realitza exposant les necessitats en accessibilitat. 
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Projecte CASBA 

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

Iniciem el contacte amb el barri amb una visita guiada. 

L’alumnat  s’asseu en cadira de rodes per fer el recorregut de l’àmbit de 

treball, acompanyats per les persones amb diversitat funcional del Consell. 
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Projecte CASBA 

 -Els estudiants analitzen en profunditat els elements assignats i cerquen 

solucions amb criteris d’eficàcia i sostenibilitat. Poden comptar amb 

l’acompanyament de membres del Consell. 

 -Les propostes són supervisades pel professorat i posteriorment, tota la 

informació es traspassa a un suport informàtic.  

Fase II: De l'aula a la realitat, visita guiada al barri 
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Projecte CASBA 

Fase II: De l'aula a la realitat, visita guiada al barri 
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Projecte CASBA 

Fase III i IV del projecte 

Fase III: gener de 2019 

-Devolució de la proposta d’actuació per a la millora de l’accessibilitat als 

referents de cadascun dels espais i equipaments analitzats.  

-Presentació dels resultats generals obtinguts al barri. 

 

Fase IV: febrer a juny de 2019 

-Incorporar els resultats a bases de dades i mapes existents sobre 

Accessibilitat. 

-Avaluació i proposta de continuïtat pel següent curs acadèmic. 

-Rectificació, si cal, de les propostes de millora fetes per l’alumne 
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Projecte CASBA 

Amb la metodologia d'Aprenentatge servei 

Guanys de les Entitats de persones amb discapacitat. 

- Poder oferir la seva expertesa sobre accessibilitat als/les futurs/es arquitectes. 

-  Exposar al barri i a l’ Ajuntament la situació 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. 
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Projecte CASBA 

L’opinió d’alguns actors… 

Daniel Rabanal, membre de la Comissió (Ciutat Vella) 

Mireu nois, l’accessibilitat consta de dues besants: una és que el 
lloc on tu tens pensat anar sigui accessible i l’altra que els carrers 
ho siguin també. Sobretot que les persones que portin els 
usuaris siguin conscients del treball que estan fent. 
L’accessibilitat és un tema molt antic perquè jo, quan era petit, 
no hi havia els avenços que hi ha ara, tot va canviar gràcies a les 
olimpíades del 92 que van posar daltabaix Barcelona, però 
encara hi ha moltes zones inaccessibles per a les persones amb 
algun tipus discapacitat. 
Espero que aquesta xerrada us hagi aportat tants coneixements 
com a mi, que he pogut estar amb vosaltres xerrant 
tranquil·lament. 
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Projecte CASBA 

L’opinió d’alguns actors… 

Elena Bargalló i Míriam Estepa – Sínia (Ciutat Vella) 

El   proyecto CASBA me gustó mucho porque hicimos un 
trabajo que era muy importante para nosotros y para 
concienciar a los futuros arquitectos que, aunque parece 
mentira aún queda mucho trabajo para superar y potenciar 
la accesibilidad. 
 
 
El proyecto CASBA ha sido genial porque ha permitido 
relacionarnos con estudiantes, ver en qué consiste su trabajo 
y poder dar nuestra opinión.  
Yo repetiría la experiencia. 
 

17 



Projecte CASBA 

Impacte en els mitjans de comunicació 
 

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

Curs 2016-2017 – UPC (Sants Montjuic – Zona Franca) 

 

http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/estudiants-de-letsab-
proposen-millores-per-garantir-l2019accessibilitat-als-carrers-de-zona-franca 
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/10/11/accessibilitat-arquitectes-discapacitats/ 
http://eldigital.barcelona.cat/caccessible_414841.html 
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/nom-programa/les-barreres-
arquitectoniques-de-la-ciutat/audio/933803/ 
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Projecte CASBA 

Impacte en els mitjans de comunicació – Gener 2018 
 

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

 

http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/estudiants-de-letsab-
proposen-millores-per-garantir-l2019accessibilitat-als-carrers-de-zona-franca 
http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/10/11/accessibilitat-arquitectes-discapacitats/ 
http://eldigital.barcelona.cat/caccessible_414841.html 
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/nom-programa/les-barreres-
arquitectoniques-de-la-ciutat/audio/933803/ 
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Projecte CASBA 

Després de cinc edicions d’estudi – Desembre 2017 
 

Plataformes com Barcelona + Sostenible incorpora les valoracions dels estudiants per donar 

visibilitat als comerços accessibles 

 

http://www.bcnsostenible.cat/web/itinerari/projecte-casba 

20 



Projecte CASBA 

Després de cinc edicions d’estudi 
 

Es publica, com exemple de bona pràctica de la metodologia d’aprenentatge i 
servei, el projecte CASBA a la guia “Universitaris que col·laboren amb entitats 
socials”. 
http://www.tercersector.cat/sites/tercersector.cat/files/guia_universitaris_solidaris_defini

tiva.pdf 
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Projecte CASBA 

Després de cinc edicions d’estudi 

Un acord entre: Institut 
Municipal del Paisatge Urbà; el 
Districte de Sants Montjuic; 
direcció de comerç i consum; 
Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat 
 
Àmbit d'intervenció:  
Eix comercial Creu Coberta 
 
S’han adherit 10 comerços a les 
subvencions. 

Subvencions per millorar l’accessibilitat dels comerços de Creu Coberta 
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Projecte CASBA 

Amb la metodologia d'Aprenentatge servei 

Guanys pel districte i l’IMPD 

- 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. 
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Projecte CASBA 

La opinió d'alguns actors... 
Alfons Solà, associació comerciants 

              En l’acte de presentació de l’estudi, 23 de gener de 2015 

- És molt important la col·laboració directa dels estudiants d’arquitectura amb 

els comerciants per aportar propostes.  

- Ajuda a sensibilització molt sobre el disseny universal i és un pont que ajuda 

a apropar-nos a les persones amb diversitat funcional. 

- Malgrat hi hagi reticències d’alguns comerços, per pors al desconegut, segur 

que quan vegin la proposta la tindran en consideració. 
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Projecte CASBA 

Amb la metodologia d'Aprenentatge servei 

Guanys de la Universitat i de l’alumnat d'Arquitectura 

- Comprendre l’accessibilitat i treballar conjuntament amb els usuaris  permet 

anar més enllà de la normativa. 

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

La opinió d'alguns actors... 

Joan Mascaró, estudiant de d'Arquitectura, ETSAB - UPC 

“Després d’haver provat físicament els accessoris, com la cadira de rodes i el bastó, 
i fer-ne una ruta pels carrers del Casc Antic, va ser la millor manera de 
sensibilitzar/conscienciar des de la primera línia.  

Impacta la inseguretat que es genera i això et fa veure com aquí l’arquitectura hi 
juga un paper molt important. Com a persona amb sordesa (que també s’ha de 
dir) m’he trobat amb bastants obstacles, principalment de comunicació. Això, et 
genera ràbia i autoconsciència, que et fa pensar en quines serien les millors 
solucions per mi mateix. La mateixa ràbia sentiran altres persones amb diversitat 
funcional al no poder superar aquell obstacle, amb o sense necessitat d’una 
tercera persona. Per això l’arquitecte hi és per minimitzar l’esforç de l’usuari i 
facilitar la seva mobilitat.” 

26 



Full de camp – Base de dades 
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Full de camp – Base de dades 
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Full de camp – Base de dades 
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Proposta  

PROPOSTA 
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Proposta  
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Full retorn - Avaluació  



Projecte CASBA 

Alguns treballs dels estudiants 

COMERÇOS 
 
- Call 
- Calçats Nivori 
- Granier 
- Farmàcia Guinart 
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Call 
Celia Diaz + Adrià Gómez 

C/ Gran de Sant Andreu, 265 
 



Call 
Celia Diaz + Adrià Gómez 

C/ Gran de Sant Andreu, 265 
 

ESTAT ACTUAL 



Call 
Celia Diaz + Adrià Gómez 

C/ Gran de Sant Andreu, 265 
 

PROPOSTA 



Calçats Nivori 
Eva Aguilera + Thalia Andrés 
C/ Gran de Sant Andreu, 199 

 



Calçats Nivori 
Eva Aguilera + Thalia Andrés 
C/ Gran de Sant Andreu, 199 

 

PLANTA PROPOSTA 



Calçats Nivori 
Eva Aguilera + Thalia Andrés 
C/ Gran de Sant Andreu, 199 

 

PROPOSTA 



Granier 
Montserrat Robert + Victoria Ruiz 

C/ Gran de Sant Andreu, 202 
 



Granier 
Montserrat Robert + Victoria Ruiz 

C/ Gran de Sant Andreu, 202 
 

ESTAT ACTUAL 



Granier 
Montserrat Robert + Victoria Ruiz 

C/ Gran de Sant Andreu, 202 
 

PROPOSTA 



Granier 
Montserrat Robert + Victoria Ruiz 

C/ Gran de Sant Andreu, 202 
 

AXONOMETRIA 



Farmàcia Guinart 
Xènia Lozano + Pau Macià 

C/ Gran de Sant Andreu, 306 
 



Farmàcia Guinart 
Xènia Lozano + Pau Macià 

C/ Gran de Sant Andreu, 306 
 

AXONOMETRIA – ESTAT ACTUAL 



Farmàcia Guinart 
Xènia Lozano + Pau Macià 

C/ Gran de Sant Andreu, 306 
 

AXONOMETRIA – PROPOSTA 



Farmàcia Guinart 
Xènia Lozano + Pau Macià 

C/ Gran de Sant Andreu, 306 
 

PROPOSTA 



Gràcies per la vostra atenció 


