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Introducció
Com podria ser una fàbrica històrica com La Tèrmica de la Roca Umbert per dintre? Es podria crear un

itinerari virtual perquè pogués ser visitada, especialment per a persones amb diversitat funcional? Aquestes

preguntes plantejades van permetre iniciar aquest projecte.

El seu origen es remunta a l'any 1871 a Sant Feliu de Codines, on Josep Umbert i Ventura (1844-1917) va

establir una fàbrica tèxtil, només cinc anys després, la fàbrica es trobava a Granollers. Després d'adquirir

algunes terra, es va expandir. El creixement industrial i la ràpida integració de la indústria tèxtil catalana van

triplicar la producció de l'empresa L'any 1904 es va iniciar la construcció de la fàbrica Roca Umbert i es va

instal·lar la primera màquina de teixir (1).

El fet que quan la vam visitar vam veure que era difícil per a persones amb cadira de rodes o d’altres

problemes de mobilitat, va ser la motivació per realitzar aquest estudi, ja que, a més, és un edifici d’interès

local a Granollers. Ara, la pregunta va ser ¿com es podria fer un tour virtual? A mode d’exemple, l'Agència

Espacial Europea ha creat un web on es pot fer una volta virtual per l’Estació Espacial Internacional (2).

Aquest és el que hem agafat com a referència per fer el nostre.

Objectius
La realització d’un tour virtual per La Tèrmica és l’objectiu principal i final del treball, donat que persones amb

diversitat funcional no poden veure de la mateixa manera l’experiència que nosaltre vam tenir quan la vam

visitar. Donat que hi ha més instal·lacions en tot el conjunt de la Roca Umbert, que aquest fet sigui un punt de

partida perquè d’altres també tinguin aquesta eina de visita.

Hipòtesis
L’ús de la realitat virtual permetria augmentar la diversitat de persones que poguessin visitar-la. Per tant,

podria facilitar el seu coneixement a la ciutadania. Igualment, faria que les persones tinguessin una

experiència immersiva, com si estiguessin presents a les instal·lacions. Finalment, aquest fet facilitaria que

d’altres parts del conjunt industrial de la Roca Umbert s’animessin a fer el mateix.

Procés metodològic
En primer lloc, una vegada definida la idea, ens vam posar en contacte amb la sra. Ester Prat, responsable de

comunicació de La Tèrmica, que va permetre fer una visita i les corresponents fotografies que ens ha servit

com a punt de partida del treball, amb una càmera 360º i amb el mòbil (fig. 1). Li vam explicar la idea i li va

agradar molt. Per tant, com era una eina que no existeix, vam mirar quines propostes de tours virtuals

existeixen, i ens vam decidir per la de l’Estació Espacial Internacional (2). La sra. Prat ens va enviar un

document amb algunes aplicacions i programaris per fer itineraris virtuals (3). Vam seleccionar Thinglink (fig.
2) perquè és el que més s’adaptava a les nostres necessitats.

Seguidament, vam ordenar les imatges que vam fer per dissenyar l’itinerari i les opcions que es podrien

incloure: informacions, imatges complementàries i vídeos, entre les més importants, i vam començar a

treballar amb Thinglink (fig. 3), un programa que permet realitzar tours virtuals de manera gratuïta.
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Donada la feina, la quantitat d’imatges que es van fer pels diferents espais de La Tèrmica i la dificultat de

treballar-hi per la situació de pandèmia, aquest projecte s’està realitzant encara. Els resultats que s’explicaran

són, per tant, provisionals. A més, s’està pendent de fer noves reunions per fer el seguiment de la nostra feina

per part de la sra. Prat.

Fig. 1. Realitzant fotografies a La
Tèrmica.

Fig. 2. Pàgina principal del programari
Thinglink.

Fig. 3. Realitzant l'itinerari.

Resultats
Després d’haver aconseguir les imatges que necessitem de la tèrmica, vam fer un recull de totes elles i les

hem organitzat segons les les diferents sales que té, cada una amb el seu nom. De manera semblant al

recorregut virtual de l’EEI, la interacció entre zones ha permès fer un itinerari virtual de l’interior de la tèrmica

(fig. 4). A més, en cada una d’elles s’ha posat informació complementària, com textos, imatges planes i

vídeos en “hotpoints”. El resultat es pot observar en unes ulleres de realitat virtual (fig. 5). Finalment, hem

tingut noves reunions amb la sra. Prat (fig. 6) per mostrar tota la feina feta i en les quals ens ha traslladat el

seu interès perquè aquest projecte pugui fer-se realitat, cosa que ens ha fet molta il·lusió per continuar-lo.

Fig. 4. Captura de pantalla d’una de les
sales que formen part de l’itinerari.

Fig. 5. Visualitzant l’itinerari amb
ulleres de RV.

Fig. 6. Reunió amb la sra. Prats dins La
Tèrmica.

Conclusions
Al principi d’aquest treball el nostre principal objectiu era poder proporcionar una altre tipus d’experiència a

gent que no es poden permetre fer aquesta visita. Aquest objectiu s’ha complert parcialment, perquè hem de

seguir millorant les informacions que hi ha actualment i fer-lo més eficient, però sí que permet fer un

recorregut bàsic per l’interior de La Tèrmica. L’interès que ha tingut la sra. Prats una vegada vist aquesta

primera versió ens ha motivat per millorar i les idees que ens ha transmès han estat molt positives. En

definitiva, l’ús de la RV facilitarà que col·lectius com les persones amb mobilitat reduïda puguin visitar aquest

conjunt monumental que forma part de la història industrial de Granollers.

Agraïments
Volem agrair a la sra. Ester Prat l’interès que ha tingut en el nostre projecte, pel fet d’haver-nos facilitat

informació sobre el conjunt de la Roca Umbert i, en particular, de La Tèrmica. Aquestes han permès omplir de

contingut el nostre itinerari. Finalment, també agrair l’ajuda rebuda del nostre tutor, l’Ivan Nadal, que ens ha

animat a realitzar aquest projecte gràcies a la iniciativa que ha tingut en crear la matèria de RV i RA a l’institut.
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