
 
Idea Inicial 

 

Les aplicacions domòtiques que millorarien més el servei públic que ofereix el Castell de Cornellà a la ciutat són 

aquells relacionats amb el control i la gestió de l'energia i amb les comunicacions. 

 
El procés d’elaboració 

 

Amb la intenció de comprovar o desestimar la meva hipòtesis hem vaig plantejar inicialment recopilar informació 

sobre domòtica per a poder aprendre i comprendre el funcionament d'aquest tipus de sistemes, centrant-me en els 

àmbits d'aplicació d'aquesta branca de la tecnologia. Per a obtenir tota aquesta informació vaig consultar treballs 

finals de carrera d'alumnes universitaris, vaig accedir a la web de la "Asociación española de domótica" i a webs 

comercials com CASADOMO.com, també vaig fer servir el llibre de tecnologia industrial de l'escola, vaig llegir el 

llibre de Stefan Junestrand, Xavier Passaret i Daniel Vázquez, "Domótica y Hogar digital" i finalment vaig consultar 

una dossier de domòtica i accessibilitat; d'aquesta manera he contrastat diferents tipus de fonts i he extret el que 

necessitava. 

Després vaig realitzar una etapa de recopilació d'informació exterior. És a dir, vaig agrupar informació sobre 

l'edifici que he sotmès a millores, el Castell de Cornellà, i la realització de l'activitat de treball de camp, en el meu 

cas una entrevista a diversos empleats de l'edifici. En aquest apartat vaig consultar a l'arxiu històric de Cornellà la 

"Revisió del pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de Cornellà de Llobregat" i vaig realitzar uns 

plànols a escala de l'edifici, un per a cadascuna de les tres plantes. Finalment després de tot el procés vaig unir la 

informació obtinguda en les dues etapes i vaig definir una escala d'àmbits que necessitaven més millores en 

l'immoble, creant alhora un apart on s'explica quines eren les millores i com dur-les a terme. A més, vaig crear un 

pressupost orientatiu per a que el possible client, l'ajuntament de Cornellà, pogués decidir fins a quin esglaó 

preferiria implantar en l'edifici.     

 
Conclusions, resultats de la recerca 
 
La hipòtesi inicial plantejada és certa en un 50%. La gestió i el control de l'energia és l'aplicació que més milloraria 

el servei que ofereix el Castell de Cornellà, però la comunicació no es troba dins dels àmbits de la domòtica que 

poden millorar notablement el seu servei, sinó que aquest àmbit és el del confort.    
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