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Resum  
 
Amb aquest projecte s’ha fixat l’objectiu de desenvolupar una cadira de rodes 
per a jugadors de bàsquet amb mobilitat reduïda capaç de millorar l’actual 
oferta del mercat de cadires de rodes esportives. 
 
Per tal d’assolir l’objectiu fixat, s’ha treballat sempre amb tres idees bàsiques.  
La primera, és la capacitat de l’estructura d'adaptar-se totalment a qualsevol 
grau de lesió o complexitat física i no a l’inrevés, és a dir, la filosofia és que 
existeix una cadira per a cada jugador. La segona és poder dotar a la cadira 
d’uns certs comportaments, els quals són elegits pel client prèviament a la seva 
fabricació. I, per últim, la idea és millorar el rendiment del jugador assolint el 
mínim pes sense sacrificar la fiabilitat.  
 
En el transcurs del projecte s’ha disposat de l’experiència dels jugadors del 
Barça del centre Guttman per poder realitzar un extens estudi de camp. Un cop 
tractada la informació i definits els objectius s’ha creat un primer prototip que 
posteriorment s’ha optimitzat. S’han definit els passos pel correcte procés de 
fabricació. Finalment, s’ha fabricat la cadira de rodes en un taller per tal de 
verificar les conclusions extretes i, a l’hora, contrastar el preu final del 
pressupost. 
 
 
                 

Resumen  
 
Con este proyecto se ha fijado el objetivo de desarrollar una silla de ruedas 
para jugadores de básquet con movilidad reducida capaz de mejorar la actual 
oferta del mercado de sillas de ruedas deportivas.  
 
Para poder cumplir el objetivo fijado, se ha trabajado siempre con tres ideas 
básicas. La primera, es la capacidad de la estructura a adaptarse totalmente a 
cualquier grado de lesión o complejidad física y no al revés, es decir, existe una 
silla para cada jugador. La segunda es poder dotar a la silla de unos ciertos 
comportamientos, comportamientos que son elegidos por el cliente previamente 
a su fabricación. Y por último, mejorar el rendimiento del jugador consiguiendo 
el mínimo peso sin sacrificar la fiabilidad.  
 
En el transcurso del proyecto se ha dispuesto de la experiencia de los jugadores 
del Barça del centro Guttman y se ha podido realizar un extenso estudio de 
campo. Una vez tratada la información y definidos los objetivos se ha creado un 
primer prototipo que posteriormente se ha optimizado. Se han definido los 
pasos para el correcto proceso de fabricación. Finalmente, se ha fabricado la 
silla de ruedas en el taller para poder verificar las conclusiones y, a la vez, 
contrastar el precio final del presupuesto.  
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Abstract  
 

The aim of this project is to develop a wheelchair for disabled basketball 
players. The objective is to offer a better standard of sports wheelchair than 
those that are currently on the market. 
 
To achieve this objective there are three main ideas. The first is that the chair 
should be very adaptable so that it can cater to people with a diverse range of 
disabilities or injuries. The second is to make the chair highly customisable 
depending on the needs of the individual. This includes having special parts and 
also specific manufacturing requirements to be carried out in the factory. 
Finally, improve the performance of the player by keeping the chair as light as 
possible without sacrificing the reliability. 
 
During the development of the project, an extensive field study was conducted 
by consulting Barça players from Guttman center. Once the information had 
been processed and the goals defined a prototype chair was made. This was 
subsequently optimised. Moreover, the necessary stages in manufacturing were 
also defined. Finally, a fully functional wheelchair was built in a garage to check 
it’s functionality and work out the cost of the manufacture. 
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