Dossier - manual d’ús

Consorci intercomarcal d’iniciatives socioeconòmiques

Aquesta acció està subvencionada pel DARP en el marc dels Ajuts de Cooperació Catalana entre Grups
d’Acció Local i coﬁnançada pel FEADER. Convocatòria 2016. Ordre ARP/375/2015, de 16 de desembre.

1_Introducció
L’App de la Pedra Seca té com a finalitat esdevenir un complement de la web Wikipedra com
a mitjà de consulta, oferint una eina de camp destinada a facilitar tant la localització com la
catalogació in situ de construccions de pedra seca.
Permet descobrir més de 15.000 construccions de pedra seca a Catalunya i catalogar-ne de
noves d’una manera ràpida, senzilla i intuïtiva, així com també conèixer les construccions situades
al Parc Natural Regional del Pirineu Català i a la Mancomunitat Conflent-Canigó.
L’App de la Pedra Seca està sincronitzada amb la Wikipedra (http://wikipedra.catpaisatge.net),
un projecte desenvolupat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya amb la col·laboració de
l’associació Drac Verd, entre d’altres entitats que vetllen pel patrimoni de la pedra seca, per tal de
promoure un inventari comú d’aquestes construccions.
La realització d’aquesta App s’emmarca dins el projecte de cooperació COL·LABORAxPAISATGE i
ha estat impulsada per ADRINOC amb el suport de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.
Els dos principals components de l’app són el mapa interactiu, que permet consultar la posició i
una fitxa de les construccions de pedra seca, i la funcionalitat de catalogar noves construccions.

Imatge 1: Pantalla
d’informació de l’aplicació,
a la que s’accedeix des
del menú superior.
Imatge 2: Exemple de
contingut, en aquest cas
una fitxa de barraca.
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2_Mapa
2.1_Representació de construccions i posició de l’usuari
El mapa té per objectius facilitar la localització de les construccions i accedir a les seves dades.
La ubicació de les construccions de pedra seca que han estat catalogades es mostra en forma
de capa de densitats als nivells més externs de zoom, i en forma de marcador quan l’usuari
s’apropa més al territori. La ubicació de l’usuari es representa amb un punt vermell.
El color del marcador indica la tipologia de construcció de pedra seca:
Barraca, cabana o orri (groc)
Construcció d’aigua (blau)
Forn (carbassa)
Mur (ocre)
Altres (marró)
A l’àrea inferior dreta del mapa, una icona permet desplegar la llegenda que mostra la
correspondència entre tipologies constructives i colors dels marcadors.
Als nivells més externs de zoom, una capa temàtica mostra la densitat de barraques de cada
municipi a través d’una codificació de colors: quan més fosc, major la densitat de construccions.
Quan s’augmenta el nivell de zoom, la capa de densitats es substitueix per agrupacions
numèriques i, en darrer terme, pels marcadors de les construccions.

Imatge 3: Capa amb densitats
de construccions i llegenda
de tipologies constructives.
Imatge 4: Exemple de mapa
amb un nivell de zoom molt
proper al territori, i marcadors
de les construccions.
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2.2_Barra superior de navegació: icones de suport al mapa i accés al menú general
A la part superior dreta del mapa, a la barra de navegació, hi trobem diverses icones:
La primera icona, quatre ﬂetxes que es dirigeixen als extrems, retorna l’usuari a la vista
general de tot el territori per tal de facilitar-li la navegació.
En segon lloc, la icona amb forma de diana permet centrar el mapa sobre la ubicació de l’usuari.
En tercera posició, trobem una icona amb forma de bola del món que dóna accés a la pantalla
de selecció d’opcions del mapa, que permet escollir el tipus de cartografia (topografia o
ortoimatge) i l’activació/desactivació de capes de referència (unitats de paisatge, comarques,
municipis i construccions).
En darrer terme, a l’extrem dret, hi trobem una icona d’interrogant que ens condueix a la
pantalla d’ajuda. Cal destacar que la pantalla d’ajuda s’adequa a l’ús que estem fent de l’aplicació.
Per exemple, quan introduim un contingut, l’ajuda ens ofereix informació referent als camps
que hem d’omplir, mentre que quan som al mapa ens ofereix informació d’ajuda a la navegació.

Imatge 5: Vista general
de l’app, amb barra de
navegació superior i inferior.
Imatge 6: Accés al menú
general de l’aplicació,
mitjançant el botó esquerre de
la barra superior de navegació.
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3_Entrada de continguts
Aquesta funcionalitat permet donar d’alta noves construccions a la Wikipedra mitjançant l’aplicació
de manera ràpida, senzilla i intuitiva en tansols 5 passes.
Abans de començar: Perfil d’usuari
Per poder introduir continguts a l’app, és necessari que l’usuari completi un perfil bàsic (nom,
correu electrònic i telèfon), que el vincularà com a autor a totes les construccions que introdueixi.
Pas 1: Escollir tipologia de la construcció
En primer lloc, cal escollir la tipologia de construcció que es vol donar d’alta. En funció de la
tipologia, s’adaptaran els camps del formulari per crear una fitxa específica de cada tipus de
contingut, amb les seves pròpies propietats associades.
L’usuari pot escollir entre barraques, construccions relacionades amb l’aigua, forns, murs i
conjunts de murs o bé altres tipus de construccions. Cal dir que, fins ara, la Wikipedra incorporava
únicament la categoria barraques, i l’ampliació de tipologies constructives coincideix amb el
desenvolupament d’aquesta aplicació.

Imatge 7: Pantalla d’introducció
de dades de perfil d’usuari.
Imatge 8: Primer pas de la
introducció de continguts,
amb la selecció de tipologia.
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Pas 2: Introduir les propietats de la construcció
Una vegada escollida la tipologia, caldrà introduir les propietats de la construcció: tipus, forma,
coberta, tipus d’accés, estat de conservació, etc...
Per facilitar la introducció de dades, cadascun dels camps incorpora una petita icona d’informació
específica amb les diferents explicacions necessàries per omplir el corresponent camp.
Pas 3: Establir la ubicació de la construcció
El següent pas serà indicar la posició, orientació i altitud de la construcció. Per fer-ho, l’usuari
pot introduir manualment les coordenades numèriques si les té, o bé pot localitzar la construcció
directament sobre el mapa mitjançant la seva pròpia ubicació a la vista satèl·lit.
Pas 4: Introduir descripció i comentaris de la visita a la construcció
Tot seguit l’usuari tindrà l’opció d’introduir la data de visita a la construcció de pedra seca així com
una descripció i comentaris addicionals que en permetin completar la fitxa.

Imatge 9: Segon pas, on l’usuari
introdueix les característiques
de la construcció, amb
exemple de definicions d’ajuda.
Imatge 10: Introducció
d’ubicació. El mapa situa
automàticament la posició
de l’usuari com a referència.
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Pas 5: Donar d’alta fotografies i desar o enviar la construcció
En aquest pas l’usuari podrà donar d’alta fins a 3 fotografies així com un croquis que acompanyi
la fitxa de la construcció. Les fotografies podran ser realitzades al moment a través de la càmera
del dispositiu o bé escollides de la galeria. En cas que una imatge es vulgui modificar, podrà ser
eliminada i se’n podrà donar d’alta una altra.
Publicar o desar per editar i enviar més tard
Quan l’usuari ha arribat al final del procés, trobarà dues opcions possibles: publicar el seu
contingut o bé desar-lo per enviar-lo més tard. Aquesta segona opció permet a l’usuari completar
el contingut en un altre moment sense perdre la informació introduida.
En el moment en què l’usuari envia el seu contingut, l’aplicació el revisa i l’avisa si ha deixat en
blanc algun dels camps obligatoris de la fitxa. No podrà enviar el contingut fins que els ompli.
Gestió de construccions pendents
Aquest apartat permet recuperar l’edició de fitxes de construccions que no hagin estat
confirmades i enviades al servidor per ser catalogades. Per reprendre l’edició d’una fitxa de
construcció, simplement cal clicar sobre el seu nom. Un cop una construcció hagi estat enviada al
servidor, desapareixerà de la llista de construccions pendents. En cas que es desitgi, l’edició d’una
construcció podrà ser cancel·lada i eliminada de la llista.

Imatge 11: Darrer pas,
introducció d’imatges i
croquis de la construcció.
Imatge 12: Exemple d’avisos
de continguts pendents
de completar per poder
publicar el contingut.
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