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Resum - El projecte “Disseny de mobiliari dels espais d’activitats i 

de descans de la Fundació Ave Maria” parteix d’una demanda per 

part de la Fundació Ave Maria de Sitges per solucionar les 

mancances que té el mobiliari de la seva residència de Sitges 

respecte les necessitats dels residents. L’objectiu és cobrir aquestes 

mancances desenvolupant conceptualment una gamma de mobles i 

la seva integració dins d’un entorn. 

 

Abstract - The project "Design of common and rest spaces 

furniture of the Fundació Ave Maria" begins with a demand 

from Fundació Ave Maria about how to solve the 

shortcomings of their furniture regarding residents' needs. 

The main aim of the project is to cover these shortcomings 

and develop a range of furniture concepts and their 

integration within environment. 

I. INTRODUCCIÓ 

La Fundació Ave Maria és una institució privada sense afany 

de lucre,  amb  seu social a Sitges. Dedica 24h al dia a donar 

assistència, educació i formació a persones amb problemes de 

desenvolupament mental i físic, a través d’una varietat de 

serveis assistencials integrats i personalitzats. El complex 

residencial de Sitges consta d’un conjunt d’edificis conegut 

com Campus Residencial de Sitges, amb més de 3.000m
2
 i 61 

places de residència.   

 

El principal problema que la residència identifica és que el 

mobiliari actual no cobreix les necessitats dels residents. Per 

aquest motiu, sol·liciten ajuda externa per tal d’adaptar els 

mobles i facilitar el dia a dia d’aquestes persones. 

 

La Fundació presenta un briefing amb els requisits que es 

necessiten millorar. A patir d’aquí, comença el 

desenvolupament del projecte on es realitzen els estudis 

necessaris per arribar a solucions que s’adaptin a les 

necessitats dels usuaris. 

 

Seguint la metodologia de disseny centrat en l’usuari, el treball 

es divideix en 4 blocs principals on cada bloc recull les 

següents parts de tot el procés:  

 

 Bloc 1: Investigació prèvia. Estudis previs que es 

realitzen per definir els requisits finals de cada 

producte. 

 Bloc 2: Procés de Disseny. Engloba totes les propostes, 

des de la conceptual fins la tècnica. 

  

 

 Bloc 3: Estudi de la viabilitat econòmica de cada 

producte. 

 Bloc 4: Integració del nou mobiliari en l’entorn. 

II. OBJECTIUS DEL PROJECTE  

Els objectius principals del projecte són els següents:  

 

 Verificar les necessitats dels usuaris segons els 

requisits demanats per la Fundació Ave Maria. 

 Estudi dels diferents espais de la residència per 

aconseguir una millor fluïdesa, tant pels residents 

com per al personal del centre. 

 Dissenyar conceptualment els mobles de les llars: 

tauleta de nit, llit del dormitori, taules individual 

i principal i la cadira del menjador. 

 

III. BLOC 1: INVESTIGACIÓ PRÈVIA  

A. ESTUDI DE L’USUARI 

La fundació consta de tres tipus d’usuaris diferents: 

treballadors, usuaris externs i residents. En el projecte es 

centre l'estudi amb els residents i el personal d'atenció directe 

(PAD).  

 

Els residents són persones amb limitacions físiques i mentals i 

molts d’ells també  pateixen trastorns i malalties, fet que  
provoca una dificultat afegida respecte la relació amb el PAD, 

amb altres residents i l’ús eficient del mobiliari i l’entorn. A 

més, la Fundació s'enfronta a altres problemes vinculats a 

l’envelliment. Per aquest motiu, l’estudi no només es centra en 

la quantitat de residents que tenen limitacions ara sinó que, es 

vol fer una projecció cap al futur amb un mobiliari efectiu i  de 

llarga vida. 

Per tant, en relació al disseny de mobiliari, s’hauran de tenir 

present comportaments específics i les següents limitacions 

dels residents:  

 Autonomia per aixecar-se o asseure’s. 

 Balanceig i/o moviments voluntaris i involuntaris. 

 Capacitat per seure correctament. 

 Problemes posturals al asseure’s: 

- Llisquen sobre la cadira i poden arribar a caure.  

- Torcen la columna i no mantenen una postura 

vertical alçada. 
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- Se’ls hi cau el cap i no mantenen el cap alçat. 

També s'ha de tenir en compte els comportaments específics 

que poden aparèixer i s'han d'abordar des del disseny  

 

 Mal ús i maltractament del material: 

- Arrosseguen la cadira. 

- Rasquen o furguen. 

- Colpegen. 

 

B. ESTUDI DEL MOBILIARI DE LA RESIDÈNCIA 

A partir d'un estudi de l'espai de la residència on la Fundació 

és partícip, es classifica el mobiliari segons la seva distribució:  

 

Mobiliari de dormitori 

Les habitacions són individuals o dobles i el mobiliari varia 

segons els residents. 

 

Llit 

Hi ha dos tipus de llits, el bàsic que té el somier i el matalàs 

convencional i els elèctrics que poden regular la postura i 

l’altura. 

 
Figura 1. Llit elèctric amb baranes de seguretat protegides. 

 

Tauleta de nit  

Hi ha habitacions que disposen de tauleta de nit, fixada al 

capçal del llit, de tal manera que els residents no la poden 

agafar ni llençar.  

 

 
Figura 2. Tauleta de nit en el capçal del llit. 

 

Butaca  

S’ utilitzen tant en l’interior com en l’exterior i també tenen 

cinturons de seguretat per assegurar la seva correcte posició. 

La seva forma quadrada i cantonades provoca que els cops 

siguin lleus i que els residents agafin postures incorrectes a 

l'asseure's.  

 
Figura 3. Butaca de la Fundació. 

 

Mobiliari d'espais comuns 

Els espais comuns estudiats són els menjadors de les llars i 

l'espai d'activitats que està en un edifici independent dins del 

Campus Residencial de Sitges.  

 

Taules 

Hi ha dos tipus de taules, ambdues amb el taulell de fusta de 

color neutre, cantonades vives i una estructura de ferro.   

 

Taula principal 

Utilitzada pels espais comuns i d'activitats i amb unes rodes 

per transportar-les. Amb capacitat per a sis persones.  

 

 
Figura 4. Taula dels espais comuns i d'activitats. 

 

Taula abatible 

Localitzades en els menjadors de les llars. Amb capacitat per 

dues persones màxim però la seva llargada dificulta una 

posició còmode.  

 

 
Figura 5. Taula abatible de la Fundació. 

Cadira 

Hi ha de dos tipus, unes són de fusta i ferro (pesen molt i les 

potes s’acaben obrint degut als moviments de balanceig que 

fan els residents) i unes altres d’alumini i plàstic més actuals. 

 

      
Figura 6. Cadira de fusta i ferro i d'alumini plàstic de la Fundació. 
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En ambdós casos s’ha vist necessari incorporar complement  

per millorar la postura, la comoditat i la seguretat dels 

residents, com es mostra a les següents imatges: 

 

     
Figura 7. Complements actuals de les cadires. 

 

C. ESTUDI DE MERCAT I  DAFO 

 

Després de realitzar un estudi de mercat per cada producte 

estudiat, s'analitza la situació del projecte respecte la 

competència i es decideix dissenyar: la cadira, la butaca, la 

taula i la taula abatible.  

Com que el mobiliari està centrat en els espais comuns, un 

punt diferenciador del projecte és integrar el mobiliari en 

l'entorn creant un espai acollidor.  

 

A partir d'aquí, comença el Bloc 2, el procés de disseny centrat 

en: taula principal, taula abatible, butaca, cadira i l’entorn de 

les llars. Aquest procés és valorat durant la seva execució per 

la Fundació, resultant així un disseny participatiu.    

IV. BLOC 2: PROCÉS DE DISSENY 

D. INTRODUCCIÓ  
 

Per arribar a la proposta final de cada element de mobiliari 

s’ha emprat el mateix mètode per cada ún. 

Es comença definint les característiques destacables i 

necessàries dels mobles existents  i referents, per arribar a la 

proposta conceptual. Seguidament, s’expliquen les seves 

funcions. A partir d’aquest estudi, juntament amb l'estudi 

antropomètric, es determina la proposta formal i es mostra una 

representació en tres dimensions del mobiliari final. Definida 

aquesta part, es detalla amb la proposta tècnica que consta dels 

apartats següents: components del mobiliari, selecció de 

materials, mecanismes, elasticitat i resistència de materials, 

processos de fabricació, muntatge i pla econòmic.  

Per concloure, es proposen millores futures i noves 

propostes que es creuen convenients aplicar al disseny.  
 

E. TAULES 

Les, tot i que es consideren productes independents, s'estudien 

juntament fins definir la proposta formal. Això és degut a que 

tenen la mateixa funció principal, i, per tant, requisits comuns 

que defineixen les característiques bàsiques de cada objecte. 

Requisits comuns: 

 Resistent. 

 Fàcil de netejar i manipular. 

 Colors neutrals.  

 

Taula principal 

Requisits a tenir en compte: 

 Fàcil de transportar. 

 Segura, que eviti possibles cops en les cantonades. 

 
Figura 8. Representació gràfica de la proposta final de la taula 

principal. 

 

Característiques 

Funció directa: Suportar objectes i permetre que s’asseguin al 

voltant d’ella amb capacitat per a sis persones per  tal de tenir 

un espai personal òptim. 

 Forma ovalada 

 Quatre rodes amb frens incorporats. 

 Neutralitat del color de la taula per poder diferenciar els 

objectes que es posen a sobre.  

 Delimitació de l’espai mitjançant un canvi de textura i de 

color donat per una goma polimèrica, que a més 

esmorteix els cops. 

 Forma part d’una mateixa gamma de mobiliari   

 

Doble funcionalitat- Taula d’activitats 

Per tal d’optimitzar espai en el taller i evitar tenir dos tipus de 

taules, es crea una variant de la taula principal, exclusiu pel 

taller, que incorpora dos faristols. Aquests es situen a la part 

central per deixar espai a banda i banda per fer altres activitats 

a la vegada. 

 
Figura 9. Interacció de l'usuari amb la taula. 

 

 
Figura 10. Representació gràfica de la proposta final de la taula 

d'activitats. 
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Funcionament del faristol 

Els faristols es troben bloquejats gràcies a un tap roscat en el 

centre de la taula. Per fer ús del faristol, es desenrosca el tap i 

s’aixequen els taulells fins la inclinació desitjada. 

Les diferents inclinacions venen donades gràcies al Rastomat 

de 10 posicions amb dos esquadres reblades. 

 

 
Figura 11. Compàs per regular la inclinació del faristol. 

 

Posició 8 (75º) 

 

 

Posició 9 (80º) 

 

 

Posició 10  (85º) 

 
 

Figura 12.Aplicació del Rastomat al conjunt. 

 

Dimensions de la taula principal i d'activitats 

 

 
Figura 13. Representació gràfica de la planta dimensionat de la 

taula principal. 

 

 
Figura 14. Representació gràfica de l'alçat de la taula principal. 

 

Millores futures proposades 

Taula principal:  

 Modificació de la forma i geometria general de 

l'estructura degut al seu cost de producció. On la 

principal causa són les soldadures i es recomana 

substituir-les per tubs doblats.  

 Protecció de les potes per esmorteir els cops.   

Taula activitats:  

 Inclinació del faristol automàtic.  

 Pintura magnètica en els taulells.  

 

Taula abatible 

Requisits a tenir en compte: 

 Plegable. 

 S’ha de poder regular fàcilment l’altura. 

 Ha d'incorporar una informació visual o sensorial per 

delimitar l’espai. 

 Han de tenir punts o elements de subjecció. 

 

La proposta final que es presenta consisteix en una taula amb 

capacitat per a dues persones. Les cantonades i el contorn de la 

taula segueixen la mateixa estètica que el de la taula principal. 

 
Figura 15. Representació gràfica de la taula abatible final. 

  

 

Característiques  

Funció directa: Suportar objectes i permetre que s’asseguin al 

voltant d’ella un màxim de dos persones. 

 Ancoratge a la paret mitjançant els perfils que 

formaran l’estructura principal. 

 Taulell de fusta. 

 Mecanisme de plegat per sistema d’esquadra metàl·lic 

que pivotarà i estarà suportat per l’estructura 

principal. 

 Tancament de seguretat. 

 Cantonades ovalades i contorn arrodonit. 

 Neutralitat del color de la taula per poder diferenciar 

els objectes que es posen a sobre.  

 Delimita l’espai mitjançant un canvi de textura i de 

color. 

 Forma part d’una mateixa gamma de mobiliari.   

 

Dimensions de la taula abatible 

 
Figura 16. Representació gràfica de l’alçat dimensionat  de la taula 

abatible. 

 

Funcionament del plegat 

El sistema de bloqueig és manté igual que en les taules de la 

residència encara que es canvia la forma de la palanca per 

donar més ergonomia al conjunt i s’incorpora una peça de 
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plàstic per cobrir el mecanisme de la molla. 

 

  
Figura 17. Sistema de bloqueig. 

 

 
Figura 18. Seqüència de plegat del taulell del 3D de la taula 

abatible. 

 

Millores futures proposades  

 Altura regulable automàtica.  

 

F. BUTACA 

La butaca no formava part de la demanda inicial però, a raó de 

les visites a la residència s’han observat una sèrie de 

necessitats a cobrir. A més, és un producte amb una alta 

possibilitat d’innovació. 

Requisits a tenir en compte: 

 Coixins modulars.  

 Subjeccions.  

 Resistent als canvis atmosfèrics.  

 Fàcil de transportar.  

 Fàcil de netejar.  

 Teixit amb una costura interna.  

 Resistent i tou al tacte. 

 Forma ergonòmica amb cantonades arrodonides i que 

s’adapti al cos. 

La proposta final de butaca que es presenta consisteix en un 

cos principal format per una estructura metàl·lica, en ella es 

lliguen unes tires des de tots els punts de la butaca fins al 

centre per formar el seient i respatller. Per seguretat, comoditat 

i estètica, es cobreix l’estructura amb una funda embuatada i, a 

sobre, es col·loca un coixí puff que s’adapta a la forma del cos 

humà i, per tant, a tot tipus d’usuari. 

 

 
Figura 19. Representació gràfica de la proposta final de la butaca. 

 

Característiques generals 

Funció directa: La funció principal d’aquest objecte és 

permetre que una persona s’assegui en posició passiva a una 

certa alçada del terra i poder recolzar l’esquena i els braços 

 
Figura 20. Interacció amb l'usuari. 

 

 Ergonòmic. El puff s’adapta tant a la forma de 

l’estructura com al cos del resident quan s’hi asseu.  
 Fàcil de netejar. L’estructura esta protegida per una 

funda embuatada fàcil d’extreure. El coixí puff també 

porta una funda extraïble igual que l’anterior que és 

pot rentar amb un drap humit. 

 Resistent a ambients humits. 

 Doble funció. Es pot utilitzar com a butaca a l’exterior 

i com a puff per interiors. 

 Colors neutres per mantenir una estabilitat emocional 

del resident. 

 

Dimensions de la butaca 

  
Figura 21. Representació 

gràfica de l’alçat dimensionat  

de l'estructura de la butaca. 

Figura 22. Representació gràfica 

del perfil dimensionat de 

l'estructura de la butaca. 

 

Doble funcionalitat - Coixí extraïble  

El coixí puff que proporciona l’ergonomia a la butaca es pot 

extreure i utilitzar independentment. Aquesta doble funció esta 

pensada principalment per activitats que es fan dins de les 

instal·lacions que consisteixen en relaxació.  

 
Figura 23. Representació gràfica de la proposta final de la butaca. 
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Millores futures proposades 

 Millorar el patronatge de la funda del coixí-puff.  

 Realitzar un prototip a escala real per comprovar la 

validesa de la butaca. 

 Nova forma per eliminar el nombre de soldadures.   

 

G. CADIRA 

La cadira és el moble que requereix més modificacions i 

millores  a curt termini, a partir d’uns requisits establerts. 

Aquesta sèrie de requisits limiten i compliquen el 

desenvolupament del disseny. 

Requisits a tenir en compte: 

 Lleugeres. 

 Materials resistents que no cedeixin a moviments 

prolongats o cops bruscos. 

 Cantonades arrodonides. 

 Reposa braços rectes, plegables i regulables. 

 Reposapeus plegable i regulable. 

 Adaptada per incorporar complements de seguretat com 

cinturons, corretges o sistema d’immobilització 

abdominal. 

 Les potes han d’incorporar un sistema per evitar el 

balanceig. 

 Ha de ser agradable, còmode, confortable, etc. 

 Angles d'articulació 90-90-90. 

 Fàcil de netejar. 

 Topes antilliscants  

 Ergonòmica.  

 Respatller alt.  

Després de diverses propostes tan conceptuals com formals, es 

defineix una cadira personalitzable per resoldre les necessitats 

de la Fundació.  

 

La proposta consisteix en un model de cadira base format per 

una estructura metàl·lica que fa la funció d’esquelet a on van 

cargolades les peces de plàstic que formen el seient i 

respatller. A més, porta incorporat l’antibalanceig i un 

recobriment al respatller. 

 
Figura 24. Representació gràfica de la proposta final de la cadira 

base. 

 

Degut a que les necessitats varien segons cada resident, la 

cadira es personalitza afegeixin-li complements per adaptar-la.  

 El reposa-peus adaptable a diferents altures. 

 
Figura 25. Representació gràfica de la proposta final de la cadira 

amb reposa-peus. 

 

 El coixí amb el tac abductor   

 
Figura 26. Representació gràfica de la proposta final de la cadira 

amb el coixí. 

 

 Respatller inclinable 

 
Figura 27. Representació gràfica de la proposta final de la cadira 

amb respatller inclinable. 

 

Característiques de la cadira base 

Funció directa: La funció principal d’aquest objecte és 

permetre que una persona s’assegui en posició activa a una 

certa alçada del terra podent recolzar l’esquena. 

 Formes ergonòmiques basades en un estudi 

antropomètric. 

 Estructura resistent que uneix les dues parts de la 

cadira. Les potes del davant són rectes i les del 

darrera amb una certa inclinació per tal de guanyar 

estabilitat.   

 Respatller independent del seient per poder inclinar-lo.  

 Antibalanceig incorporat.  

 Posició activa (90º-90º-90º). 

 Fàcil de netejar.  

 Homogeneïtat del seient per evitar el disseny ortopèdic 

com el del mercat actual. 
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 És part d’una mateixa gamma de mobiliari.  

 

Dimensions de la cadira 

 
Figura 28. Representacions gràfiques de les vistes dimensionals de 

la cadira. 

 

 

 

Funcionament del respatller inclinable 

El respatller és pot inclinar cap endavant gracies al sistema de 

la esquadra Frankoflex. D’aquesta manera ajuda a aquells 

usuaris que ho necessitin a adoptar una postura pro-activa. 

 

 
Figura 29. Esquadra Frankoflex aplicat. 

 

Funcionament del reposapeus 

Les potes davanteres de la cadira estan foradades a diferents 

altures per a que l’usuari, en aquest cas residents exclosos, 

posicionin el reposapeus a l’altura desitjada i el fixin amb 

cargols. Aquest, quan no s’està fent servir es plega cap endins 

gràcies a la mateixa esquadra que la del respatller. 

 

 

Millores futures proposades 

 Realitzar un estudi ergonòmic per assegurar una forma 

adequada del seien i el respatller.  

 Desenvolupar els braços laterals.  

 

V. BLOC 3: VIAVILITAT ECONÒMICA 

L’objectiu principal és definir una estratègia de màrqueting per 

intentar portar la gamma a una màxima rendibilitat i valorar la 

seva viabilitat econòmica. 

 Es contracta a una empresa s’encarrega de transportar i 

fer el muntatge final. 

 S’estimen costos de distribució per cada producte segons 

la distància a recórrer, tenint present que la venda és al 

detall i per internet per Catalunya. 

 Els preus finals es decideixen segons el cost de fabricació 

del producte i són:  

Taula principal 737,1€ 

Taula d'activitats 778,6€   

Taula abatible 297,3€   

Butaca 643,99€ 

Cadira 129 € 

 

 La promoció es duu a terme per medis de comunicació 

gratuïts (internet, fires de mobles, conferències a 

centres, entre d’altres). 

 Per promocionar el mobiliari com a gamma es dissenya la 

següent imatge corporativa formada per: 

 El nom, basat en les lletres de gamma. 

 El símbol gràfic unifica i representa els quatre 

productes dissenyats. 

 

 
Figura 30. Logotip de la gamma. 

 

Finalment, es calcula el punt d’equilibri a partir de costos fixos 

(valor del projecte de disseny i costos de motlles) i els costos 

variables (cost de fabricació i cost de distribució) per valorar 

la viabilitat de la gamma, on es conclou: 

 

Començar a tenir beneficis al tercer any en pràcticament tots 

els productes, excepte la cadira base, la qual s’ha de valorar si 

surt rendible el seu llançament al mercat o es descarta de la 

gamma de AGMA. Tot i que, es considera que la butaca pot 

impactar en el mercat i, al llarg del temps, podria aportar una 

subvenció creuada amb la cadira.  

 

No obstant, es recomana aplicar les millores d’optimització del 

disseny de tots els productes abans del seu llançament al 

mercat.  

VI. BLOC 4: INTEGRACIÓ DEL MOBILIARI EN 

L'ENTORN 

 

H. ESTUDI DE L’ENTORN 

Com s’ha explicat, s’ha portat a terme un estudi de l’entorn de 

la residència que juntament amb un estudi de referents es 

decideix personalitzar els menjadors de les llars (verda, groga, 

blava i terra) mitjançant uns vinils amb sanefes florals de la 

festivitat tradicional de Sitges.  

 

 
Figura 31. Proposta llar verda. 
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Figura 32. Proposta llar vermella. 

 

 

 
Figura 33. Proposta llar groga. 

 

 
Figura 34. Proposta llar blava. 

 

I. INTEGRACIÓ DELS NOUS PRODUCTES 

A partir d'aquí, es mostra el resultat final integrant el mobiliari 

en la Llar Blava segons les necessitats dels 8 residents amb 

diferents discapacitats que conviuen en ella.  
 

 
Figura 35. Simulació Dialux del menjador de la Llar blava. 

 
Figura 36. Integració del mobiliari Agma en el menjador de la Llar 

blava. 

 

VII. CONCLUSIÓ FINAL  

Els objectius inicials han estat assolits, tot i que durant la 

investigació prèvia, s'ha vist propici substituir el disseny de la 

tauleta de nit i el llit per la butaca de jardí. Per aquest motiu, es 

redirecciona el treball dissenyant els elements dels espais 

comuns, deixant apart les àrees de descans. 

 

A més de proposar un disseny conceptual per cada moble, s’ha 

ampliat el treball desenvolupant la investigació tècnica per a 

cada producte. 

  

Per altra banda, hi ha aspectes menys desenvolupats respecte 

la resta de treball, degut a : 

 La necessitat de coneixements fora del nostre camp.  

 Tenir un client exigent amb les idees sense definir. 

 Falta d’informació específica. 

 L’envelliment i l’augment de limitacions dels residents.  

 

Gràcies al treball en equip, s’han aportat diferents punts de 

vista que han anat complementant-se per arribar a la solució 

final i s’ha comprovat que un enginyer  de disseny industrial té 

coneixements generals de diversos aspectes. No obstant, amb 

un punt de visió més tècnic, en concret d’un enginyer mecànic, 

hagués facilitat la verificació i càlculs dels mecanismes i 

estructures. 

Part de la dificultat del treball es troba en portar a terme el 

procés de disseny de quatre productes diferents relacionats 

entre si. Per tant, s’ha necessitat d’una organització 

fonamentada en una metodologia de desenvolupament 

comuna, de manera que resulta una estructura i un redactat 

homogeni. 

 

Per concloure, a nivell personal és evident que s’han adquirit 

nous coneixements i alhora s’han detectat les debilitats que 

encara s’han de treballar.   

 

 


