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CAPÍTOL 7: 

CONCLUSIONS 
 
 
Les conclusions més rellevants derivades de la realització del projecte són: 
 

a) En el transcurs del present projecte s’han fet amistats amb persones 
que conviuen amb alguna discapacitat física. Això m’ha servit, per una 
banda, per  prendre consciència de les limitacions que pateixen 
diàriament aquestes persones, i per l’altre, que avui en dia encara 
queda molt per millorar a nivell social i arquitectònic.    

 
b) Després de realitzar un ampli estudi de mercat i analitzar els 

problemes existents, s’ha pogut deduir que la solució recau en canviar 
la forma de pensar a l’hora de dissenyar un cadira de rodes esportiva, 
és a dir, és la cadira la que s’ha d’adaptar al jugador i no al revés.  

 
c) Un dels punts més importants desenvolupats en aquest projecte ha 

estat el fet de poder classificar en tres grups els comportaments que 
pot assolir una cadira de rodes i, a més a més, poder deduir de quina 
manera la geometria de l’estructura influeix directament en cada un 
dels comportaments. La rellevància d’aquest projecte recau, en gran 
part, en que aquest estudi no té precedents.    

 
d) Ha estat molt interessant i motivant el fet de poder aplicar les eines i 

recursos adquirits al llarg de la carrera per tal d’assolir els objectius 
fixats. S’ha pogut experimentar que amb una correcte utilització de 
potents softwares de càlcul es pot reduir moltíssim el temps necessari 
per millorar el producte i arribar a òptims resultats.   

 
e) S’ha pogut portar a la pràctica el procés de fabricació de la cadira de 

rodes creada. De manera que s’ha pogut viure en primera persona tots 
els aspectes de la fabricació i això ha servit, també, per millorar 
encara més el producte final.  S’ha comprobat que existeixen 
imprevistos que no s’hagessin ni plantejat si no hagués sigut per la 
fabricació real.  

 
f) Finalment s’ha vist que el sector de cadires de rodes esportives està 

molt poc investigat, és per això que no es descarten futures línees de 
treball, ja que l’experiència acumulada en el present projecte és 
aplicable a moltes altres modalitats esportives similars com el tennis o 
el rugbi.  


