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Resum 

El present estudi desenvolupa una solució que resol la problemàtica de mantenir un llibre 

obert sense que l’usuari hagi de subjectar les pàgines. 

Per una banda s’analitza el problema des del punt de vista del llibre, els lectors i els 

productes que hi ha avui dia al mercat, és a dir, es busca ‘el perquè’ esdevé aquest 

comportament i ‘com’ es pot evitar. 

D’altra banda s’analitza l’usuari directament per acabar d’entendre el problema, identificar 

les necessitats que cal cobrir i definir els atributs més rellevants de la solució per aconseguir 

una bona experència d’ús. 

Amb aquests dos anàlisis es marquen les directrius del projecte (llista de requeriments) que 

ajuden a definir la forma de la solució, a trobar els possibles materials a utilitzar i els 

processos de fabricació a seguir, a part de delimitar factors mediambientals i de negoci.  

Es vol destacar que cada etapa (forma, materiales, fabricació) segueix un procés divergent 

d’idees i informació que al final acaben convergint en els resultats obtinguts. La importància 

que se li dona a l’usuari en aquest treball és tal que al final gran part de les desicions són 

contrastades amb l’opinió d’aquests, ja que seran ells qui utilitzaran la solució. 

Seguint aquesta metodologia s’ha arribat a un resultat fefaent als requeriments del 

projecte, pensat per a poder-lo produir de manera industrial, artesanal i autofabricació. Val 

a dir que aquesta solució es troba en fase post-embrionària, per això s’ha definit un plà 

d’execució per a desenvolupar el resultat actual en un producte llest per a ser venut. 
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Resumen 

El presente estudio desarrolla una solución que resuelve la problemática de mantener un 

libro abierto sin que el usuario tenga que sujetar las páginas. 

Por un lado se analiza el problema desde el punto de vista del libro, los lectores y los 

productos que hay hoy en día en el mercado, es decir, se busca el ‘porqué’ de este 

comportamiento y el ‘como’ se puede evitar. 

Por otro lado se analiza el usuario directamente para terminar de entender el problema, 

identificar las necesidades que hay que cubrir y definir los atributos más destacables de la 

solución para conseguir una buena experiencia de uso. 

Con estos dos análisis se determinan las directrices del proyecto (lista de requerimientos) 

que ayudan a definir la forma de la solución, a encontrar los posibles materiales a utilizar y 

los procesos de fabricación a seguir, además de delimitar aspectos mediambientales y de 

negocio. 

Se quierer destacar que cada etapa (forma, materiales, fabricación) siguen un proceso 

divergente de ideas e información que al final acaban convergiendo en los resultados 

obtenidos. La importancia que se le da al usuario es tal que al final gran parte de las 

decisiones son contrastadas mediante la opinión de éstos, ya que seran ellos quienes 

utilizen la solución. 

Siguiendo esta metodología se llega a un resultado congruente con los requerimentos del 

proyecto, pensado para poderlo produir de manera industrial, artesanal y autofabricación. 

Es importante destacar que esta solución se encuentra en fase post-embrionaria, por esta 

razón se ha definido un plan de ejecución para desarrollar el resultado actual en un producto 

listo para la venta. 
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Prefaci 

Aquest projecte neix de la inquietud per a resoldre una necessitat real en forma de producte 

centrat a l’usuari, i també amb la finalitat d’utilitzar aquest projecte com a model per a 

futurs estudis personals i/o professionals. 

Per aquesta raó es buscava solucionar un problema simple amb l’objectiu d’analitzar el cas 

fins a l’últim detall, i així posar en pràctica la majoria de coneixements i recursos adquirits 

durant la carrera.  

El plantejament del paradigme del clip va semblar un bon punt de partida per a buscar la 

necessitat estudi, és a dir, es buscava un problema que semblés poder-se resoldre amb el 

mecanisme d’un clip.  
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1. Introducció  

1.1. Problemàtica 

Sovint llegir pot ser una tasca complicada si tenim les mans ocupades, ja que les pàgines 

tendeixen a passar-se soles o directament el llibre es tanca degut al pes d’aquestes. Això 

suposa una distracció a l’hora de seguir el ritme de lectura i la pèrdua del punt d’aquest.  

1.2. Objectius 

El producte a dissenyar ha de permetre llegir un llibre a qualsevol lloc sense haver de 

subjectar les pàgines (i.e. mantenir un llibre obert). 

 

La solució aquest problema ha de ser pràctica i còmode d’utilitzar i transportar. Això vol dir 

que ha de ser intuïtiva i fàcil de col·locar, no pot dificultar la lectura, ni arrugar les pàgines, 

ha de permetre el pas d’aquestes sense molta complexitat, no pot ocupar molt espai i s’ha 

de poder utilitzar en diferents tipus de llibres. És a dir, no pot alterar en excés l’acció 

principal de l’usuari que és llegir. 

1.3. Avast 

En primer lloc el projecte s’emmarca en una línia de productes de petit format (gadget), 

basats en la tècnica de subjecció per pressió (paradigme del clip), tal que resolguin 

problemàtiques quotidianes.  

 

En segon lloc la solució abarca tres mètodes de fabricació: industrial, auto-fabricació i 

artesanal. 

 

I en tercer lloc s’estudia la viabilitat del projecte definint un plà de negoci. 

1.4. Metodologia emprada 

Aquest projecte segueix principalment un procediment empíric basat en l’observació i 

l’experimentació. Començant amb un anàlisi exhaustiu del problema i dels usuaris, per tal 

d’arribar a l’especificació d’aquest, sempre tenint present l’opinió de la gent. Seguidament, 
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es dissenyen i s’implementen vàries solucions de manera iterativa per a fer proves d’ús i 

ergonomia, i seleccionar aquella que sigui més còmode i pràctica d’utilitzar, més fàcil de 

fabricar i acceptada pels seus futurs usuaris (Figura 1.1). 

 

 

  

Observació Experimentació 

Figura 1.1. Diagrama de la metodologia emprada. La simbologia +/- del diagrama indica punts d’iteració,  
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Figura 2.2. Esquema del procés de referència. 

2. Model i procés de referència 

Aquest projecte parteix d’un model de referència, al qual es procura tendir al llarg de tot el 

treball, i del procés de referència, que ajuda a simplificar i entendre el problema. 

2.1. Model de referència 

Per una banda, el model de referència es caracteritza per ser una solució que passa 

desapercebuda i s’integra en el llibre, tot complint els objectius definits. 

En definitiva la solució de referència és com si no hi hagués res a dins del llibre, és a dir, seria 

tan prima com una fulla i alhora suficientment resistent per a obrir i separar les pàgines. Per 

això s’anomena “ideal” (Figura  2.1). 

 

2.2. Procés de referència 

Respecte al procés de referència es tracta de la forma natural d’obrir un llibre i mantenir-lo 

obert, que es pot dividir en dos problemes de quatre etapes en total (Figura 2.2). 

El primer radica en aconseguir que el llibre es quedi obert per la pàgina que interessa (pas 

de l’etapa 0 a la 2). El segon consisteix en assolir un angle d’obertura adequat (pas de 

l’etapa 2 a la 3). 

 

 

 

Figura  2.1. Imatges del model “ideal” 
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3. Anàlisi del problema i identificació de les 

oportunitats en el mercat. 

En aquest capítol es pretén identificar els buits de mercats i entendre la problemàtica, 

estudiant-la des del punt de vista dels tres agents implicats que són: 

 El llibre 

 El lector 

 El mercat actual, i.e. productes similars d’ús comú 

L’estudi de cada agent es realitza per separat. En primer lloc, s’obtenen les característiques 

que ha de complir un llibre per a què es mantingui obert sense ajuda externa.  

En segon lloc, s’afegeix la intervenció del lector suposant que el llibre no es manté obert sol, 

d’aquí s’obtenen els hàbits de lectura que es tradueixen en com es col·loquen les mans 

sobre els llibres i com es subjecten les pàgines per a què aquests es mantinguin oberts.  

I en tercer lloc, s’incorpora un utensili que mantingui el llibre obert suposant que el lector 

no pot subjectar les pàgines i el llibre no cobreix els requisits necessaris per a mantenir-se 

obert sol, d’aquí s’identifiquen els mecanismes de subjecció actuals, d’on es treu 

informació sobre com es col·loquen els utensilis sobre el llibre i com aquests subjecten les 

pàgines. 

És important destacar que tots tres estudis han de reflectir el procés de referència 

d’obertura d’un llibre (explicat al capítol 2), així com també la solució final a la que s’ha 

arribi. 

En acabat s’obtenen els requisits del llibre que la solució ha de complir i s’arriba a una 

primera aproximació de la forma i la col·locació d’aquest sobre el llibre. Més endavant 

s’estudiaran els tipus d’usuaris involucrats d’on sortiran els requisits d’usuaris. 
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3.1. El llibre 

Es comença definint els paràmetres d’un llibre i seguidament s’escaneja la superfície oberta 

de les planes, tot per a facilitar els posterior anàlisi del seu comportament i l’explicació del 

procés de referència. 

3.1.1. Com són els llibres: paràmetres i zones lliures de les planes 

Els paràmetres d’un llibre que intervenen en el problema són (Figura 3.11): 

 Dimensions: amplada, allargada i gruix. 

 Enquadernació: llom, tapa, encolat i unió de les pàgines. 

 Pàgines. 

 Eix de rotació de les pàgines i ranura de gir de les tapes. 

 Radi de curvatura al centre del llibre i angle d’obertura de les pàgines. 

 Força aplicada per a subjectar les pàgines. 

 Marges de lectura.  

 

 

 

 

 

 

 

La forma rectangular dels llibres porta a dividir-los en dos eixos (Figura 3.2):  

 Eix vertical, 3 variables: adalt, centre i abaix 

 Eix horitzontal, 2 variables: costats (un o els dos alhora) i centre 

                                                        
1 Imatge extreta del portal ALL FREE DOWNLOAD (BSG-STUDIO, 2016) 

Figura 3.1. Paràmetres d'un llibre obert i tancat. 

Marge interior 

Marges superior 
i inferior 

Llom 

Angle d’obertura (α) 

Radi de curvatura 

Pàgines 

Eix de rotació 

Ranura de gir 
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Una vegada plantejada aquesta distribució s’arriba a la conclusió que hi ha un total de 32 

maneres de subjectar les pàgines (25, 5 variables). És a dir, 32 maneres de col·locar la solució 

sobre el llibre. 

((𝐻. 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑠, 𝐻. 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒), (𝑉. 𝐴𝑑𝑎𝑙𝑡, 𝑉. 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒, 𝑉. 𝐴𝑏𝑎𝑖𝑥)) 

 

 

 

 

Per últim es destaca que: 

 S’estudia dins d’una mateixa variable l’acció d’agafar el llibre pel costat dret, 

l’esquerra o ambdós alhora. 

 Es descarten 11 combinacions ja que no subjecten el llibre, ni les pàgines. Exemple, la 

combinació ((0,0),(0,0,0)). 

 Resulta un total de 21 combinacions possibles reals. 

A l’annex A hi ha recopilades  les 21 possibilitats en forma d’esquema amb la seva codificació 

corresponent. 

3.1.2. Anàlisi del comportament i procés de referència I (llibre ideal) 

Una vegada coneguts els paràmetres dels llibres s’observen i s’analitzen cadascun d’ells, es 

relacionen entre si per a trobar patrons de comportament i s’estudia la física que hi ha 

darrera el problema.  

Aleshores, amb una mostra de 22 llibres diferents examinats2 es conclou que la relació 

amplada/gruix, el tipus d’enquadernació (llom i tapa), el gruix de les pàgines, el marge 

interior i les parts d’un llibre afecten a l’obertura del llibre. El detall de cada paràmetre es 

troba a la Taula 3.1 i l’anàlisi complet s’adjunta a l’annex B. 

                                                        
2 A l’annex C hi ha les dades recopilades de tots els llibres examinats. 

V
ER

TI
C

A
L Adalt 

Centre 

Abaix 

HORITZONTAL 

Costats Centre Costats 

V
ER

TI
C

A
L Adalt 

Centre 

Abaix 

HORITZONTAL 

CostatCentre Costat

Figura 3.2. Esquema de les zones d’un llibre per on subjectar les pàgines. 
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Per una altra banda, de l’estudi fet a l’annex D se’n conclou que l’àrea central d’un llibre 

obert (Figura 3.3) és una zona crítica, susceptible de col·locar-hi la solució, ja que és on neix 

el problema (s’hi generen els moments flectors més elevats). 

Amb el resum dels estudis realitzats es passa a definir el procés de referència a través de 

les característiques favorables al problema (ideal). L’esquema resultant servirà de patró 

pels següents capítols i és independent de la part del llibre que es llegeixi. 

 

CARACTERÍSTIQUES INTRÍNSQUES DELS LLIBRES 

Dimensions Relació Amplada/Gruix (A/G) 

A/G > 1 ideal 

A/G = 1 problemàtic 

A/G < 1 problemàtic 

Enquadernació* 

Llom 
Buit ideal 

Ple problemàtic 

Tapa 

Tova problemàtic 

Semi dura problemàtic 

Dura ideal 

Gruix de les pàgines 
Prim ≤ 0'1 mm ideal 

Gruixut > 0'1 mm problemàtic 

Marges 

Superior / Inferior / Exterior** 10 mm mín -- 

Interior 
≥ 15 mm ideal 

< 15 mm problemàtic 

ACCIONS DELS USUARIS 

Parts dels llibres Llegir pel... 

Principi problemàtic 

Central ideal 

Final problemàtic 

 

Taula 3.1. Classificació dels paràmetres influents a l'estudi indicant quan faciliten l’obertura del llibre (ideal) 

i quan la dificulten (problemàtic).  

*: Es busca la independència de l'interior respecte l'exterior. 

**:  Es tracta d'una dada per a les dimensions i col·locació de la solució, en cas de situar-la en els marges. 

Figura 3.3. Zona central d'un llibre obert 
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A mode explicatiu s’indica que quan es tracta el nivell més alt es parlen dels requisits finals 

definits (requadres taronges). Respecte als nivells baixos es troben les accions intermèdies 

(requadres grisos) que condueixen a aquests requisits i que cal complir per a fer possible 

els salts d’etapes. 



 

  

Figura  3.4. Esquema del procés de referència ampliat, considerant un llibre ideal (Taula 3.1). L’esquema es llegeix d’esquerra a dreta i d’adalt cap abaix, és a dir, 
per a passar de l’etapa 0 a la 1 cal que el llibre compleixi els requisits enquadrats amb taronja, i així successiment amb cada salt d’etapa. 
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3.2. El lector 

En primer lloc s’observen els hàbits de lectura per a treure un llistat dels patrons de 

conducte més freqüents. Seguidament, s’analitzen i es seleccionen els més comuns i pràctics 

per a l’usuari. En acabat s’explica el procés de referència amb tots els patrons identificats. 

3.2.1. Patrons detectats: maneres de col·locar les mans i subjectar les 

pàgines 

Posterior a l’observació de l’activitat normal de 25 persones, escollides a l’atzar, llegint un 

llibre al metro, al tren, a les sales d’estudi i en particulars (cases) (Gràfic 3.1), es detecten 11 

patrons de conducte habitual entre tots ells, els quals s’il·lustren tot seguit3, a la Taula 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 A l’annex F es troben tots els patrons classificats segons els seus trets característics. 

Taula 3.2. Recopilació dels patrons detactats (hàbits de lectura). Imatges fetes per Cristina Sanz. 

(a) (b) (c) 

  

    

Estira i pressiona 
pels extrems 

Estira i pinça 
pels extrems i pel centre abaix 

Estira i pinça 
pels extrems i pel centre adalt 

(d) (e) (f) 

      

Estira i pinça 
pels extrems i per tot el centre 

Pressiona 
tot el centre o del centre abaix 

Pressiona 
pels costats 

(g) (h) (i) 

      

Pressiona 
per un costat 

Pinça  
pel centre abaix 

Pinça  
pel centre adalt 
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Des del punt de vista del lector emergeix un nou paràmetre trascendent en el problema, 

que és l’angle d’obertura. Ja se n’havia fet menció abans, però només ara amb la mostra de 

25 persones analitzades se’n pot parlar amb propietat. 

Aleshores, fruit de l’observació de les fotografies preses4 es detecta que la majoria dels 

lectors tendeixen a preferir una obertura gran per a llegir més còmodement (implica uns 

180º). No obstant això, aquest paràmetre depèn del lloc on es trobi l’usuari (i.e. dret al 

metro, estirat al sofà, assegut a la taula, etc.), de l’activitat que es desenvolupi (i.e. menjar, 

estudiar, llegir per oci, etc.) i del llibre que llegeixi (i.e. prim, gruixut, mal·leable, etc.) (Figura 

3.5).  

 

 

 

 

 

 

 

Per aquesta raó s’ha procurat prendre les mostres en diferents escenaris i diversos tipus de 

llibres (Gràfic 3.1), per tal de poder generalitzar els resultats. 

Aquests factors també poden influenciar en la postura de les mans sobre el llibre, donant 

peu a una infinitat de possibles maneres d’interactuar amb aquests. Malgrat tot, l’anàlisi es 

redueix només aquells patrons detectats visualment a les fotos preses i a l’entorn 

observat. Amb el tercer agent de l’estudi (el mercat) s’acabarà de completar les limitacions 

que tingui aquest mètode. 

                                                        
4 Es poden trobar més exemples gràfics a la segona sèrie de fotos, preses amb el consentiment dels lectors 

enquestats, a l’annex I (apartat I.3). No s’han inclòs en aquest anàlisi perquè no es consideren totalment 
espontànies. 

Figura 3.5. Fotos preses en diferents escenaris.  

Imatge de l’esquerra: persona treballant davant de l’ordinador amb un llibre gruixut, obert per la 
part del final, requereix una obertura completa del llibre. 

Imatge central: persona estirada al sofà llegint un llibre mitjanment gruixut; sobserva una obertura 
parcial del llibre. 

Imatge de la dreta: persona estudiant d’un llibre gruixut, obert per la part del final i recolzat sobre 
una taula; requereix una obertura completa del llibre. 
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Sala d'estudi
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Restaurant

Gràfic 3.1. Gràfic dels diferents indrets on s'han près les mostres. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprofundint una mica més en l’obertura d’un llibre s’observen dos comportaments, que són 

l’obertura de l’angle ( completa o parcial) i l’homogeneïtat d’aquesta al llarg de tota 

l’allargada. Aquesta última característica s’obté comparant els angles d’obertura inferior 

(αinferior) i superior dels llibres (αsuperior), és a dir:  

 Obertura homogènia quan αinferior ≈ αsuperior 

 Obertura heterogènia quan αinferior ≥ o ≤ αsuperior 

 Obertura completa quan αmàx = (αnferior , αsuperior) ≈ 180˚ 

 Obertura parcial quan αmàx = (αnferior , αsuperior) < 180˚ 

3.2.2. Anàlisi dels patrons detectats i procés de referència II 

De l’observació s’ha vist la importància que té l’obertura del llibre en el problema, això porta 

a completar la Taula 3.1 afegint un nou paràmetre (Taula 3.3).  

Per una altra banda, dels 11 patrons detectats se’n destaca el “e” com a model per a la 

solució que es busca (Figura 3.6), ja que segons els criteris fixats a l’anàlisi5 sembla ser 

còmode i pràctic. És a dir, es situa a la zona del llibre d’ús més habitual per part de l’usuari 

(al centre i abaix; és còmode per a l’usuari), només intervé una mà (optimitza material i 

forma) i permet un angle d’obertura complet i homogeni (és còmode per a l’usuari).   

                                                        
5 L’anàlisi complet es troba a l’annex G. 
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Tot seguit s’actualitza l’esquema del procés de referència segons un llibre ideal, afegint el 

nou paràmetre rellevant. Al seu temps també es completa un altre esquema del procés  amb 

els patrons trobats per a demostrar que realment resolen tot o part del problema.  

CARACTERÍSTIQUES INTRÍNSQUES DELS LLIBRES 

Dimensions Relació Amplada/Gruix (A/G) 

A/G > 1 ideal 

A/G = 1 problemàtic 

A/G < 1 problemàtic 

Enquadernació* 

Llom 
Buit ideal 

Ple problemàtic 

Tapa 

Tova problemàtic 

Semi dura problemàtic 

Dura ideal 

Gruix de les pàgines 
Prim ≤ 0'1 mm ideal 

Gruixut > 0'1 mm problemàtic 

Marges 

Superior / Inferior / Exterior** 10 mm mín -- 

Interior 
≥ 15 mm ideal 

< 15 mm problemàtic 

Zones de les pàgines A l'eix horitzontal** 
Costats -- 

Centre molt dominant 

ACCIONS DELS USUARIS 

Parts dels llibres Llegir pel... 

Principi problemàtic 

Central ideal 

Final problemàtic 

Angle d'obertura 

Completament obert αmàx ≈ 180º ideal 

Parcialment oberta αmàx < 180º problemàtic 

Homogeni αinf  ≈ αsup ideal 

Heterogeni αinf  ≤o≥ αsup problemàtic 

 
Taula 3.3.  Classificació dels paràmetres influents a l'estudi indicant quan faciliten l’obertura del llibre (ideal) 

i quan la dificulten (problemàtic). 

*: Es busca la independència de l'interior respecte l'exterior. 

**:  Es tracta d'una dada per a les dimensions i col·locació de la solució, en cas de situar-la en els marges. 

 

Figura 3.6. Patró “e” de referència per a la solució al problema i l’esquema equivalent. 



 

 
Figura 3.7. Esquema del procés de referència ampliat i actualitzat,considerant un llibre ideal (Taula 3.3). L’esquema es llegeix d’esquerra a dreta i 

d’adalt cap abaix, és a dir, per a passar de l’etapa 0 a la 1 cal que el llibre compleixi els requisits enquadrats amb taronja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
Figura  3.8. Esquema del procés de referència ampliat, considerant la intervenció del lector. Com a l’anterior esquema, aquest també es llegeix d’esquerra a 

dreta i d’adalt cap abaix, és a dir, per a passar de l’etapa 0 a la 1 cal que l’usuari realitzi alguna de les accions classificades a la Taula 3.2. 
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3.3. El mercat actual (estat de l’art) 

Per aquest estudi es duu a terme una cerca exhaustiva de tots aquells productes que 

desenvolupen la funció principal de l’objecte estudi (i.e. subjectar les pàgines). A partir 

d’aquest punt, i com en el cas anterior del lector, es treu un llistat dels productes més 

representatius del problema (etapa 1). Seguidament s’analitzen i es seleccionen els més 

pràctics per a l’usuari (etapa 2). I finalment s’explica el procés de referència amb tots els 

productes representatius (de l’etapa 1). 

S’apunta que de la recerca inicial surten 31 productes, els quals es mostren en el diagrama 

següent (Figura 3.9). Es puntualitza que la majoria de productes s’han trobat a través 

d’internet, només els classificats com a faristols s’han trobat en llibreries. 

 

 

 



 

  

Figura 3.9. Mind map dels productes 
trobats a la recerca inicial, classificats 
en cinc categories (peça petita, punt 
de llibre, overweight, mecanismo i 
faristol). 
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3.3.1. Solucions de referència: maneres de col·locar els productes i 

subjectar les pàgines 

Dels 31 productes trobats se’n trien 10 com a representatius6 (Taula 3.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Per a no alterar la lectura normal del text s’adjunta a l’annex H l’explicació completa i detallada del procés de 

selecció. 

(A) (B) (C) 

  

    

Thumb thing Little book holder Music Clip o holder page 

(D) (E) (F) 

      

Book Magic  Flip Klip Book holder 

(G) (H) (I) 

      

Book Clip Band Comfortable Tros de tela pesant de pell 
Punt de llibre a la 

cantonada 

(J) 

  

'A' metàl·lica 

 

Taula 3.4. Els 10 productes representatius del problema. 
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Del llistat anterior se’n treuen els següents comentaris:  

 Els punts de llibre no desenvolupen la funció principal, però es consideren perquè 

tenen unes formes interessants que poden aportar idees de cara al disseny de la 

solució. 

 Si es simplifiquen els productes a únicament els punts de recolzament sobre el llibre, 

s’observa que molts d’ells segueixen alguns dels patrons definits a l’anterior apartat. 

Per exemple el producte “G” (Book Clip Band Comfortable) es pot equiparar al patró 

“a” (les pàgines es subjecten per adalt, passant l’avantbraç per darrera del llibre).  

D’aquesta apreciació es confirma la hipòtesi anterior, és a dir, els  hàbits dels usuaris 

aporten informació i sovint són reproduits per a solventar el problema. 

 En tots els casos sempre es tracta d’una única peça, tan si pinça com si pressiona pel 

centre o pels costats.  

 La majoria de solucions queden fixades al llibre excepte el producte “H” (tros de tela 

pesant). 

3.3.2. Anàlisi de les solucions de referència i procés de referència 

Aquesta vegada no s’ha afegit cap paràmetre més del llibre que sigui significatiu. Així que es 

mantenen els de la Taula 3.3.  

Com a dada curiosa i rellevant s’observa (de l’anàlisi fet a l’annex H) que l’àrea més habitual 

per a situar els productes és la part superior central, és a dir, la posició diametralment 

oposada a la dels lectors. No obstant això, aquest resultat no invalida el fet que els patrons 

detectats també es puguin replicar al míl·límetre.  

De totes maneres es pot fer una segona lectura i concloure que cal aguantar les pàgines de 

la mateixa manera que ho fa el lector però en poscions contràries, ja que aixi la zona 

habitual de l’usuari queda lliure per si volgués intervenir i agafar el llibre  en qualsevol 

moment. 

Sigui com sigui, aquesta vegada també s’ataca el problema pel centre, la zona crítica del 

llibre. I majoritàriament es resolt pinçant les pàgines. 
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Com a últim resultat, fruit de l’anàlisi, es destaquen els productes “B” i “D” com a productes 

models dins del representatius, els quals compleixen tots les comentaris anteriors (posició 

sobre el llibre, manera de subjectar les pàgines) i són els que s’ajusten millor als requisits 

plantejats en el capítol 1.  

  

 

 

 

Finalment, s’explica el procés de referència a través dels 10 productes seleccionats com a 

referents, per a demostrar que cobreixen les necessitats del problema. 

Figura  3.10. Solucions model (fase 4). Són equivalents al patró “i” i seu esquema equivalent. 



 

  
Figura  3.11. Esquema del procés de referència considerant la col·locació d’un utensili. Com als anterior esquemes, aquest també es llegeix 
d’esquerra a dreta i d’adalt cap abaix, és a dir, per a passar de l’etapa 0 a la 1 cal situar sobre el llibre algunes de solucions de la Taula 3.4. 
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3.4. Conclusió dels tres enfocaments 

Una vegada vist el problema des dels tres agents principals es passa a creuar els resultats. 

Per una banda, de l’anàlisi estadístic es sap que: 

 La majoria d’usuari pincen els llibres amb els dits i col·loquen les mans de la meitat 

cap abaix, pel centre (amb una mà;54%) o pels costats (amb les dues mans;38%) 

(Figura  3.12). 

 La majoria de solucions actuals pincen les pàgines i es col·loquen adalt, pel centre 

(75%) (Figura  3.12). 

 

 

 

 

Aleshores, es decideix la zona central no només perquè en ambdós estudis surt favorable, 

sinó perquè a l’anàlisi de la física del llibre resulta ser la zona conflictiva. Per tant, es creu 

apropiat resoldre el problema des de l’arrel. No obstant això, als extrems les solucions 

tendeixen a ser voluminoses o pesen massa (mínim uns 200 g) per tal de fixar les pàgines de 

qualsevol llibre. 

La qüestió ara és decidir a quina regió del centre es situaran les solucions que es plantegin.  

 La zona del mig queda descartada perquè ocultaria text, a menys que el material sigui 

transparent. No obstant això, no sembla el més còmode per a l’usuari. 

 Respecte als dos extrems ambdós aparenten ser bones opcions. Adalt perquè les 

solucions actuals funcionen bé i abaix perquè es tracta de l’acció natural de l’usuari. 

Per aquest motiu no seria estrany descartar la zona d’abaix ja que l’usuari ja hi situa 

la mà, però cal recordar que la solució no es dissenya únicament per a ser utilitzada 

dret, quan normalment la gent subjecte el llibre, sinó que es dissenya per a qualsevol 

situació, dret o assegut, sobre una superfície plana o no, per a llegir els llibre al metro, 

a la biblioteca o al carrer. 

Zona de subjecció habitual de les solucions actuals 

Zona de subjecció habitual de l’usuari 

Figura  3.12. Esquemes de les zones de subjecció habituals per part de l'usuari i les 
solucions actuals. 
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Així que es pretén plantejar una solució que es pugui col·locar tan adalt, com abaix, 

deixant al lector l’elecció d’on situar el producte. 

Per acabar es decideix dissenyar un solució que pinci unes quantes pàgines, no tot el gruix, 

tal que exerceixi una força contra les pàgines i mantingui el llibre obert. Així el resultat no 

es limitarà en un determinat rang de gruixos dels llibres. 

Com a últim comentari, recordar que l’estudi es tracta d’un problema heurístic, és a dir, que 

es basa en l’observació i l’experimentació, per això totes les decisions que es prenen sempre 

són susceptibles de ser revisades i modificades en cas que es trobi un contra-argument que 

rebati l’actual, per tal d’arribar a una solució millor. 
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4. Anàlisi dels usuaris i el factor humà. 

 “Tots els objectes són molt més que la suma de les funcions per a les quals han 

estat creats.”  

(Donald A. Norma, psicòleg) 

“No és suficient dissenyar bons productes i serveis, cal dissenyar experiencies que 

generin plaer o sensacions existants.”  

(Paul Hekkert, 2002. Design & Emotions Society) 

“El disseny emocional fa referència a tots aquells aspectes del disseny de 

productes que creen lligams amb l’usuari que va més enllà de la raó.”  

(Javier Cañada). 

Entendre el problema per a realitzar un bon disseny funcional, és tan important com saber 

què ha de transmetre el producte a l’usuari per a fer un bon disseny emocional. És a dir, cal 

integrar ambdós aspectes per aconseguir una bona experiència d’ús del producte. A més de 

valorar factors econòmics i de fabricació. 

Amb aquesta finalitat es completa la investigació indagant, per un costat, les necessitats de 

tots els usuaris que ha de cobrir la solució. I per l’altre costat els aspectes més sensorials 

que hauria de complir el resultat per a ser atractiva i agradable estèticament. 

4.1. L’opinió directa dels usuaris (enquesta) 

En primer lloc s’ha construit una enquesta amb l’ajuda de les dades recollides al capítol 3, 

sota el format TAM i utilizant l’escala de LIKERT, amb la finalitat de distribuir-la7 per una 

banda a l’usuari final (presencialment) i per l’altre al sector llibreter i bibliotecari (a través 

d’internet), que al mateix temps també són usuaris finals. 

                                                        
7 Les enquestes s’han efectuat a la sortida de la bilbioteca de la facultat d’enginyeria superior industrial 
de Barcelona -ETSEIB- i de la biblioteca Francesca Bonnemasion de la diputació de Barcelona, amb el 
permís d’ambdues entitats. 
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En el moment de repartir l’enquesta a les llibreries es va aprofitar l’ocasió per a preguntar 

si tenien algun producte similiar i, en cas que si, es va preguntar si tenia sortida. En la majoria 

de botigues en venien, però en cap van destacar una gran demanda, val a dir que els 

productes en venta només eren del tipus faristol (i.e. voluminosos). 

Això porta a pensar que els productes actuals no tenen acceptació perquè la gent realment 

no els necessita (no tenen el probema o si el tenen no els molesta), o bé no cobreixen bé les 

necessitats de l’usuari, o potser es tracta d’una mala gestió del màrqueting. 

Aleshores amb una mostra de 61 persones (28% blibliotecaris i llibreters, 72% usuaris finals; 

entre 17 i 68 anys), es confirma l’existència del problema, l’acceptació d’una solució per part 

de l’usuari i s’obtenen diversos criteris de disseny a seguir, resumits en el següents punts. 

 El resultat s’utilitzaria tan per a feina, estudi com oci. 

 Els usuaris llegeixen de moltes maneres i en llocs diferents, és a dir: asseguts, estirats 

al sofà o en moviment als transports públics. 

 Es valora positivament que sigui còmode de transportar i l’ús per a diferents formats 

de llibres. 

 També es valora la possibilitat que desenvolupi altres funcions (inclinar el llibre o 

punt de llibre), encara que es tracta d’una funció secundària. 

 No hi ha una resposta clara en quant a les pàgines marcades. Per tant, es procurarà 

que no marqui o, si no, que sigui lleu. 

 Tampoc hi ha una resposta clara en quant al número de peces independents entre si 

del producte. Per tant, es procurarà resoldre el problema amb una peça a molt estirar 

tres. La preocupació comuna de la majoria és la possible pèrdua d’aquestes. 

 Es consideren un possible regal. 

 L’estudi es centrarà en els llibres de butxaca ja que són d´ús més comú d’entre tots 

els enquestats. 

4.2. Anàlisi d’usuaris 

En segon lloc es llisten, es defineixen i es classifiquen tots els usuaris implicats en el sistema 

estudi al llarg del cicle de vida del producte (Figura  4.1), amb l’explicació de les necessitats 

de cadascun d’ells que cal cobrir. 
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 Usuaris que llegeixen llibres de butxaca d’edat més gran o igual a 8 anys. 

Necessitats: sol·liciten tots els requisits d’ús i ergonomia definits fins ara en els 

objectius i a l’enquesta. I es suma a la necessitats d’una estètica atractiva, tacte 

agradable i bona relació qualitat-preu. 

 Botiguers/es que venen el producte: dependents/es de llibreries i papereries. 

Necessitats: els interessa que el producte es vengui per això abans caldria definir una 

bona estratègia de màrqueting i comunicació.  

 Distribuïdors del producte: totes les persones implicades en la logística del producte. 

Necessitats: interessa desplaçar el número màxim d’articles en el menor espai 

possible, per això cal optimitzar l’empaquetat. Tot i això s’avantposa l’estètica de la 

solució i l’envoltori a l’empaquetat en cas que entrin en conflicte.  D’altra banda, 

també es valora l’impacte dels desplaçaments sobre l’ambient, és a dir, caldria que la 

secció de logística es trobi relativament aprop de la producció i els centres de venta, 

evitant trajectes de llarga distància (p.ex. viatges continentals). 

 Fabricants del producte: totes les persones implicades en la obtenció del material, 

passant per la seva conformació fins als acabats finals. 

Necessitats: el material emprat hauria de ser d’ús comú per a què sigui més fàcil de 

trobar i sostenible des del punt de vista ambiental, és a dir, que el cost energètic i les 

emissions de CO2 per a la seva obtenció siguin mínimes. Respecte als processos de 

conformació i acabats superficials es requereix disminuir el número d’operacions per 

a agilitzar la producció. 

Figura  4.1. Etapes del cicle de vida del producte 
(imatge extreta del software CES Edupack, ASHBY). 
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 Encarregats de la gestió dels residus: totes les persones implicades en el final del cicle 

de vida del producte. 

Necessitats: caldria tancar el cicle de vida reciclant el material (per a una mateixa 

finalitat o diferent) o reutilitzant el producte. 

Per tal de tenir una visió més general dels usuaris i assegurar que es consideren tots els que 

intervenen en el sistema, es classifiquen segons el seu paper al llarg de tot el cicle de vida 

del producte (Taula 4.1)8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

On,  

 Raó de ser: és el que està al final de la cadena de subministrament. Dona sentit el 

projecte. 

Per la seva CAPACITAT DE GOVERN:  

 Propietari: és aquell que posseix la titularitat de l’artefacte. 

                                                        
8 Definicions extretes dels apunts de la UPC, Dept. de Projectes d'Enginyeria (GARCÍA, 2013, p. Tema 2) 

Usuaris 
considerats 

Usuaris que 
llegeixen 

llibres d'oci 
( ≥ 8 anys) 

Botiguers/es 
que venen 
el producte 

Distribuïdors 
del producte 

Fabricants 
del 

producte 

Encarregats 
de la gestió 
dels residus 

Raó de ser X         

Propietari X         

Explotador X X     X 

Operador X         

Consumidor X         

Intern X X X X X 

Extern X         

Tercer           

Forçat   X   X   

Voluntari X   X     

Habitual X         

Esporàdic X X X X   

Accidental X X X     

 
Taula 4.1. Classificació dels usuaris segons el seu paper dins el sistema estudi. 
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 Explotador: és el que es beneficia indirectament i intencionadament de la seva 

explotació. 

 Operador: és el que l’utilitza. 

 Consumidor: és el que es beneficia del servei directe que proporciona. 

Segons la seva POSICIÓ EN E L SISTEMA 

 Intern: és el que forma part del sistema. 

 Extern: és l’usuari consumidor, explotador i/o utilitzador. 

 Tercer: és el que es veu afectat per ell negativament. 

Segons la seva RELACIÓ AMB EL SISTEMA 

 Forçat: és el que es veu obligat a utilitzar el sistema. 

 Voluntari: és el que escull utilitzar o no el producte. 

Segons el TEMPS D’UTILITZACIÓ 

 Habitual: és el que l’utilitza de forma habitual. 

 Esporàdic: és el que l’utilitza de forma esporàdica. 

 Accidental: és el que l’utilitza per accident. 

4.3. Disseny de l’experiència d’usuari (imatge i percepció del producte) 

Com va dir Alberto Knapp Bjerén: “l’experiencia de l’usuari és el conjunt d’idees, sensacions 

i valoracions de l’usuari resultat de la interacció amb un producte; és el resultat dels objectius 

de l’usuari, les variables culturals i el disseny de la interfície”. 

Per tot això en tercer lloc, es marquen els atributs representatius del producte (imatge) i 

s’introdueixen les linies de forma, color i composició (percepció i funcionament del 

producte) per aconseguir un disseny harmònic i funcional. Sempre respectant els principis 

genèrics d’un disseny centrat a l’usuari (DCU), definits per Donald A. Norma. 

 Fer que sigui fàcil de determinar quines accions són possibles a cada moment. 

 Fer les coses visibles. 

 Fer que sigui senzill avaluar el seu estat actual del sistema. 

 Seguir les correspondències naturals entre intencions i accions necessàries; entre 

accions i resultats; i entre informació visible i interpretació de l’estat del sistema. 
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En altres paraules, la solució ha de ser estèticament atractiva i agradable al tacte, a part 

d’intuïtiva, fàcil d’utilitzar i còmode, evitant transmetre rebuig, frustració, ni 

incompetència. Amb aquestes característiques es fixen els següents requeriments de forma, 

color i composició: 

 Ha de tenir formes suaus i optimitzades (estèticament agradable9, respectuós amb el 

llibre i còmode en l’ús i el transport). 

 Ha de tenir un acabat superficial llis i suau (agradable al tacte i respectuós amb el 

llibre).  

 Ha de ser simètric (intuïtu i fàcil d’utilitzar). 

 Els colors s’han d’ajustar al perfil de cada usuari, tenint en comtpe l’edat i el context 

socio-cultural d’aquest. 

I com a imatge del producte es pretén crear una identitat pròpia i específica d’aquest, tal 

que aconsegueixi diferenciar-se de la competència (EGUIA, 2014) i es posicioni a la ment de 

l’usuari ràpidament. Per això es posa nom al producte i es defineixen una sèrie d’atributs 

que donen li donen personalitat. 

CliPag (Clip + Pàgina)10 
 

 Amigable (com element de suport i company de lectura). 

 Divertit (al·lusió als petits i joves) i Elegant (al·lusió als adults i gent gran). 

 Discret (al·lusió a l’ideal, i.e. passar desapercebut). 

 Inseparable (al·lusió a l’ideal, i.e. integrar-se al llibre). 

 Dinàmic (al·lusió a l’objectiu principal, i.e. mantenir el llibre obert, i a la possiblitat de 

col·locar-lo a qualsevol zona del llibre). 

Que es resumeixen les més rellevants en una frase.  

“CliPag, el teu company de lectura11, discret, inseparable i dinàmic”. 

                                                        
9 Els objectes anguloso desencadenen un nivell de processament més profund, sent més eficaços per a cridar 

l’atenció (EGUIA, 2014). 
10 P de página/página/page, portada, punt de llibre, pausa… 
11 “Company de lectura” fa referència a l’adjectiu ‘Amigable’. ‘Divertit’ i ‘Elegant’ ajudarán a definir els colors.  
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5. Especificació del problema 

En aquest capítol es busca completar una descripció precisa del problema, tant de les dades 

implicades i les condicions que han de complir com dels resultats esperats (VALLESPÍ, 2006, 

p. 1).  

5.1. Anàlisi de funcions 

Tan de l’anàlisi del problema com dels usuaris s’han obtingut un llistat de requisits, sovint 

relacionats entre ells. Tot seguit s’esquematitzen a través d’un diagrama FAST (Figura 5.1), 

per arribar a una llista definitiva de les especificacions del projecte. 

S’indica que a l’esquerra es troben les funcions més generals i a la dreta les més concretes. 

Aleshores, si el diagrama es llegeix d’esquerra a dreta s’està responent a la pregunta ‘Com’ 

s’aconsegueix una determinada acció. En canvi, de dreta a esquerra es respon al ‘Perquè’ es 

requereix una determinada acció.  

El llistat final es troba a l’annex J (apartat J.1), així com també un resum del ‘Perquè’ de cada 

subfunció (apartat J.2).



 

  

Figura 5.1. Diagrama FAST; anàlisi de funcions. 
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6. Disseny conceptual 

Durant un any treballant el projecte (Setembre’15 - Setembre’16) han sorgit 12 propostes 

de disseny, de les quals algunes han evolucionat i influenciat en la solució final, i d’altres 

s’han encallat quedant com a futures propostes a millorar o possibles solucions per altres 

necessitats.  

Tot seguit s’exposen les idees pensades i, a través d’esbossos i fotos dels prototips realitzats, 

s’explica com són i com funcionen (Taula 6.1 - 6.3). La descripció detallada de cada proposta 

i les respectives transformacions es troben a l’annex K.  

S’anota que cada model té una icona i un identificador (id) associat, per a una rápida 

interpretació. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

id Icona Esbós / Foto prototip i implantació 

1     

2     

3     

 Taula 6.1. Recopilació de totes les idees plantejades. Icones fetes per Cristina Sanz. 
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id Icona Esbós / Foto prototip i implantació 

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 

D.V. D.H

 

D.V. 
D.V.: Desplaçament Vertical 
D.H.: Desplaçament Horitzontal 

 

Taula 6.2. Recopilació de totes les idees plantejades. Icones fetes per Cristina Sanz. 
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Una vegada coneguts els dissenys considerats es detalla el procediment seguit amb l’ajuda 

del diagrama de la Figura  6.1. 

Abans però s’explica com cal llegir el diagrama. Primerament, s’observen vuit columnes 

corresponents a les vuit etapes del procés. Seguidament, es destaquen les files associades 

a les cinc línies de model definides, això significa que s’han iniciat cinc propostes (amb id 1, 

3, 6 i 9), les quals han tingut una evolució a partir de l’etapa que ha començat cadascuna. 

Per exemple, el model 1 va aparèixer a l’etapa 1 i va evolucionar cap al 2, després al 4 i 

finalment al 8 amb influencia del model 7 (mirar la Figura  6.1). 

Per últim, s’assenyala que els números identificadius de cada model van en ordre creixent 

d’aparició. És a dir, la primer idea va ser el número 1 i la darrera el 12. 

 

id Icona Esbós / Foto prototip i implantació 

10   

11     

12     

 
Taula 6.3. Recopilació de totes les idees plantejades. Icones fetes per Cristina Sanz. 



 

  

Figura  6.1. Evolució de la solució des del primer concepte fins a l'escollit. Classificat per línies de model (files), agrupat per etapes (columnes; Ei, on i = 1...8) i ordenat cronològicament 
per concepció (número de cada icona). S’indiquen influències entre línies. 

  

  



Disseny conceptual 45 

 

Aleshores, una vegada familiaritzats amb el diagrama, es procedeix a explicar el procés.  

En primer lloc, i divergint de les especificacions12, el model número 1 es 

col·loca als costat i funciona a pes (pressiona), és a dir, l’objecte en qüestió 

cal que pesi uns 100g per a què faci d’obstacle a les pàgines que es mouen. 

Aparenta fàcil i còmode d’utilitzar, però es descarta perquè no és còmode de transportar, 

pesaria massa. No obstant això, la manera de subjectar-se al llibre és interessant (pinça unes 

quantes pàgines, mecanisme d’un clip), per això evoluciona cap al model 2. 

El segon model és més lleuger, es subjecta al llibre com el primer i té 

una forma similar. A diferència de l’anterior, aquest està format per 

tres peces: dos clips col·locats adalt del llibre, a banda i banda 

d’aquest, i una barra que els uneix i impedeix que el llibre es tanqui. L’inconvenient en 

aquest cas és el seu volum, resulta massa gran i sobresurt del llibre. 

Del segon model neix la segona línia inspirada en la barra. La barra feia de pont entre un 

costat i l’altre del llibre, el mateix es pot observar en productes similars actuals al mercats, 

ja vistos. És a dir, sempre que es col·loca algun objetce a banda i banda de llibre aquests 

s’han d’unir per aconseguir l’efecte desitjat, tal que d’alguna manera s’exerceixi una força a 

la part central del llibre.  

Aleshores, l’inconvenient del segon model era l’emblaum i rigidesa de la 

barra, per això en el tercer model es mantenen els dos clips, però es 

substitueix la barra per una goma elàstica que al tensar-la aplana la 

superfície. Es guanya en espai, però podria fer malbé les pàgines ja que per 

a tensar la goma cal enganxar-la en el llibre. Per aquesta raó es descarta aquest model. 

Continuant amb la primera línia apareix un quart model el qual 

consisteix en un clip, com el de l’opció 1, però lleuger i col·locat a la 

part d’adalt. Al clip se li afegeix un altre component pesant i 

encarregat de guiar una barra d’un costat a l’altre del llibre tal que es quedi obert. Aquesta 

                                                        
12 A les especificacions s’especifica que la solució ha d’anar col·locada, preferentment, al centre per dalt o per baix i 

pinçar el llibre, enlloc de pressionar amb pesos contra les pàgines. 

Figura 6.2. Icona 

Figura  6.3. Icona 

Figura 6.4. Icona 

Figura 6.5. Icona 
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vegada la barra queda per dins del llibre. No obstant això de nou és pesant i possiblement 

voluminós, així i tot resta en observació.  

En paral·lel aquesta última opció sorgeix el cinquè model, que consisteix 

en una evolució de la tercera proposta reduint-la a la mínima expressió. 

S’elimina la goma i s’uneixen les dues parts col·locades a ambdós costats 

del llibre, per a situar-lo adalt i al centre. L’objectiu en aquest cas és 

aconseguir un model rígid tal que sigui capaç de mantenir el llibre obert, però alhora 

mal·leable i resistent a la fatiga per a poder-li donar la forma adequada quan s’utilitza i quan 

es plega dins del llibre (sempre ubicat al mateix lloc, adalt i al centre). 

A la mateixa etapa neix el sisè model, en una nova línia, que incorpora 

les articulacions. Consisteix en un clip col·locat a un costat del llibre, al 

qual té unit una barra articulada suficientment llarga per arribar al centre 

del llibre i evitar que les pàgines s’elevin. Per aquest cas l’amplada del llibre pot ser un 

limitant, si la barra no és prou llarga. Per aquesta raó caldria considerar l’opció de poder 

canviar la barra de més curta a més llarga, i viceversa. Això no obstant podria debilitar la 

peça afectant a la funció principal, tot i aixi queda com a candidat. 

Dels tres models pensats a la quarta etapa es decideix tirar endavant el cinquè, deixant en 

segon terme els altres i recuperar-los si és necessari. Novament, però, tot seguit apareix un 

nou model influenciat pel darrer descrit. 

El setè model està format per tres barres unides a través d’una articulació 

visible fora de llibre. Es col·loca al centre i abaix; dues barres es situen per 

sobre les pàgines que es volen matenir separades, com es veu a la imatge 

de la Taula 6.2, i l’altre completa el disseny subjectant unes quantes pàgines contra les altres 

dues barres. Aleshores, després de vàries proves amb un primer prototip s’observa que és 

complicat passar de pàgina. Tanmateix sembla una opció viable així que es considera la seva 

continuació. 

Tot seguit s’avança amb els models que es tenen pensats realitzant 

proves de forma i ús, i es testeja amb diferents materials. D’aquí surt el 

vuitè model, evolució del quart i influenciat pel setè. Com el quart es 

Figura 6.7. Icona 

Figura  6.6. Icona 

Figura  6.8. Icona 

Figura  6.9. Icona 
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col·loca adalt i pel centre, i com el setè conté una articulació que uneix el clip, subjectat al 

llibre, amb la barra que es desplaça a l’altre banda del llibre per a mantenir-lo obert (com el 

quart també). La millora en aquest cas és una peça més lleugera i l’ocultació de la articulació 

a dins del llibre. Ara, l’objectiu és millora aquest model tal que  l’articulació no ocupi molt 

espai. 

En aquesta mateixa etapa el cinquè model evoluciona cap al desè, format 

per tela amb pesos i una barra pesant al centre del llibre. No obstant això, 

es descarta per poc còmode (masses pesos), així que es retrocedeix al 

cinquè model de nou.  

Seguidament, sorgeix el novè disseny, el qual es descarta ràpidament 

perquè de totes sembla ser el més complicat d’utilitzar segons diversos 

usuaris. A part que ocupa bastant espai en el llibre. 

Arribats al final de la sisena etapa es tenen 3 possibles camins a seguir (models 5, 7 i/o 8). 

Aleshores, el cinquè disseny basat en triangles, té un atractiu geomètric, tot i això és 

complicat aconseguir que mantingui el llibre obert en bones condicions (angle d’obertura 

gran) amb un únic material o varis, o sense complicar el mecanisme, per aquesta raó es 

descarta.  

Respecte el setè disseny continua resultant complicat passar de pàgina, 

malgrat s’hagi optimitzat l’articulació i la forma, per això es descarta. No 

obstant això, evoluciona cap a l’onzè model. Si es para atenció és com 

el setè model, però amb les barres fixes, i alhora influenciat pel vuitè, ja 

que no sobresurt del llibre gràcies al plec que té. Amb aquest plec es pincen vàries pàgines 

del llibre i les dues extensions laterals mantenen el llibre obert. 

El vuitè model també s’acaba descartant ja que l’articulació complica la seva fabricació en 

comparació amb l’onzè. 

Es podria donar per acabat el procés aquí ja que el darrer disseny (l’onzè) 

compleix els objectius inicials, en particular, i les especificacions definides, 

en general. Però s’aconsegueix simplificar a una peça plana obtenint 

l’últim model.  

Figura 6.10. Icona 

Figura  6.11. Icona 

Figura 6.12. Icona 

Figura 6.13. Icona 
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El dotzè model té una forma és similar a l’onzè, però sense plec. Es fixa al llibre a través 

d’unes ranures per on s’hi passen les pàgines i com amb l’anterior les extensions laterals 

mantenen el llibre obert. Aparenta ser un bon disseny, però no supera la prova dels usuaris; 

la majoria el troben poc intuïtiu i difícil de col·locar per moltes vegades que l’utilitzin. A part, 

no transmet seguretat ja que sembla que hagi de fer malbé el paper. Per tot això, es descarta 

el dotzè model i es selecciona l’onzè. 
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7. Disseny de detall 

7.1. Descripció de la peça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extremitat posterior (i l’alçada): cal que sigui llarga per a facilitar l’entrada de les 

pàgines en el clip i permetre passar de pàgina sense treure la peça totalment (Figura 

7.4). 

 Extremitats laterals (i l’amplada): permeten mantenir el llibre obert amb un angle 

aproximat de 180º. D’altra banda, per assegurar  una bona obertura cal que l’amplada 

mesuri entre 70 mm i 80 mm. 

 Curvatura frontal: és necessària per a facilitar l’entrada de les pàgines. 

 Clip: és la zona d’entrada de les pàgines. Cal que sigui estreta per a fer força contra 

aquestes, així la peça queda fixada al llibre. A més, s’ha observat que en general els 

lectors acostumen a agafar un gruix d’unes 15 pàgines, això implicaria un entrada de 

1’5 mm de gruix13, però es redueix a 1’25 mm per aconseguir la força de fixació 

                                                        
13 La majoria de pàgines, dels llibres de butxaca, tenen un gruix de 0’1 mm. Això no significa que la peça no accepti 

pàgines amb més o menys gruix, només implicarà posar més o menys pàgines. 

Extremitats 
laterals 

Entrada 
superior 

Extremitat 
posterior 

Clip 

Curvatura 
frontal 

Gruix 

Figura  7.1. Croquis de la peça. 

Doblec 
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Figura 7.2. Vista frontal, de perfil i ens perspectiva de la peça. De tres colors diferents. 

esmentada. Per aquesta raó el clip s’expandeix amb l’entrada de les pàgines i torna a 

la seva posició original quan es retiren. 

 Doblec: aquesta forma actúa com a molla per a la peça, permeten l’obertura i 

tancament del clip amb l’entrada i sortida de les pàgines. 

 Entrada superior: té l’objectiu d’aconseguir una obertura més homogènia i dificulta 

que la peça sorti del llibre, ja que tendeix a inclinar-se i escapar-se quan aquest es 

tanca amb facilitat. 

 Gruix: es troba en 0’5 mm i 1 mm, segons el material que es tracti. És prou prim tal 

que ocupi poc espai en el llibre i alhora tingui un bon tacte i es vegi robust. 

A l’annex O es troben els plànols de la peça en versió metàl·lica i de plàstic que més endavant 

s’estudia (capítol 8). 

7.2. Imatges de la peça i la seva aplicació 

A les següents imatges (Figura 7.2) es pot veure la peça en diferents colors, de front, de 

perfil i ens perspectiva. 
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Seguidament, es pot apreciar com queda la solució dins d’un llibre de butxaca obert i tancat 

(Figura 7.3). Es puntualitza que ha estat necessari arribar a una solució de compromís entre 

ocultar poc text i, aconseguir una obertura homogènia i còmode, allargant l’entrada 

superior. Per aquesta raó en alguns llibres el text es veurà lleugerament tapat. Malgrat tot 

no és un gran inconvenient ja que la solució es pot moure fàcilment sobre el llibre. 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes imatges posen de manifest funcions addicionals com ara la de punt de llibre, 

separador d’apartats, regla (si la part posterior fós totalment recta) o seguidor de lectura 

(per a indicar quina línia s’està llegint) amb l’extremitat posterior. 

Finalment, es mostra la seqüència de moviments per a col·locar i preparar la solució dins del 

llibre (a i b; Figura 7.4) i passar de pàgina (c i d; Figura 7.4). Es parteix de la imatge (a) de la 

Figura 7.3. 

 

 

 

 

 

Es destaca que l’acció de canvi de pàgina són un total de tres moviments, és a dir, desplaçar 

cap amunt l’objecte (c), girar la pàgina i desplaçar cap avall l’obejcte (d). 

(a) 

(b) (c) 

Figura 7.3. Imatges de la 
solució dins del llibre. (a) La 
solució a un costat del llibre 
just quan s’obre. (b) La 
solució dins del llibre tancat 
vist des de dalt. (c) La 
solució dins del llibre vist 
en perspectiva.  

Figura 7.4. Procediment per a col·locar i preparar l'objecte dins del llibre (a i b) i passar de pàgina (c i d). 

(a) (b) (c) (d) 
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7.3. Versió artesanal 

L’artista Claudia Salas, orfebre i fundadora de la joieria Coma, aporta el seu punt de vista al 

projecte introduint nous acabats per a l’objecte estudi jugant amb textures, gravats i micro 

deformacions (Figura 7.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7.5. Dissenys proposats per la Claudia Salas. 
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8. Materials i processos de fabricació  

En aquest capítol es tracten els diferents processos de fabricació a nivell industrial, 

d’autofabricació i artesanal. I els materials materials que s’utilitzaran a cada cas. 

8.1. Industrialment 

Per a una fabricació industrial es busquen materials d’ús habitual i reciclable o reutilitzable. 

I un procés de producció àgil. 

8.1.1. Selecció dels materials 

D’entrada es seleccionen les famílies dels metalls i els polímers, per a desenvolupar una 

versió metàl·lica i una versió amb polímer. I, es descarten els vidres i les ceràmiques per la 

seva fragilitat i la complexitat de tractament degut a una duresa elevada, i els compostos ja 

que no són d’ús tan abundant com els metalls i els polímers. 

8.1.1.1. Material metàl·lic 

Per a la selecció del material metàl·lic s’ha seguit l’assessorament per part d’en Javier 

García, director de l’empresa Gloma Nàutica, qui va aconsellar que el metall escollit fós rígid 

i alhora flexible, amb efecte memòria, i fàcil de conformar. Per això va destacar dues vies:  

1. Xapa d’acer inoxidable trempat i revingut, no necessitaria cap acabat superficial 

posterior. 

2. Xapa d’acer comú trempat i revingut, més un bany posterior per a fer-lo resistent a 

l’oxidació. 

Per una altra banda, l’empresa subministradora d’acer Fleje Vinas introdueix una tercera 

via: 

3. Xapa d’acer comú recuit, en cas que sigui complicat conformar la peça. Una vegada 

conformat caldria trempar i revenir l’acer, per a què tingui efecte memòria. En 

acabat caldria aplicar un bany per a fer l’acer resistent a l’oxidació. 
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Gràfic 8.1. Gràfic de la densitat respecte el mòdul de Young (rigidesa), sota l’objectiu de minimitzar la 
densitat i els límits pertients. Els 21 materials candidats són els pintats de verd (encerclat en vermell), 
també es poden veure la resta de materials descartats en gris i es ressalta l’acer inoxidable AISI 301. 

Conegudes les tres opcions s’escull la primera, ja que no necessita cap tractament, ni acabat 

posterior, i s’investiga quines opcions d’acer inoxidable hi ha al mercat que reuneixi les tres 

propietats llistades.  

Amb aquesta finalitat s’ha contactat amb vàries empreses especialistes en tractar metalls 

(Recam Làser, Flejes Vinas i Muelles Croms) i totes conincideixen amb els mateix material, 

és a dir, l’acer inoxidable AISI 301. 

L’acer inoxidable austenític AISI 301 presenta una alta tenacitat, resistent a atmosferes 

corrossives i brillantor superficial. Es pot trobar en diferents estats de recuit o amb diferents 

graus d’enduriment14 (Acerinox, 2016). 

Per tot això i per què es tracta d’un acer inoxidable d’ús comú a la indústria, per tant fàcil 

de trobar, s’escull aquest metall per a fabricar la peça.  

El següent gràfic corrobora l’elecció (Gràfic 8.1). L’acer inoxidable AISI 301 es troba dins de 

la llista dels 21/1.731 possibles candidats trobats mitjançant la metodologia ASHBY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14 A l’annex L hi ha adjuntada la descripció detallada de l’acer inoxidable AISI 301 segons l’empresa 
Acerinox. 
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Figura  8.3. Esquerra: muntatge per a realitzar el doblec manual. Dreta: eines emprades. 

Les imatges d’acontinuació demostren que el material escollit amb un gruix de 0’5 mm 

admet el radi de curvatura fixat; els de menors gruix no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruix 0’5 mm Gruix 0’4 mm Gruix 0’3 mm 

Figura  8.1. Testeig de l'acer inoxidable AISI 301 amb diferents gruixos. Els de gruixos inferiors a 0'5 mm han 
fallats tots. Amb el de 0'5 mm s'han fet dues proves, en una s'ha doblegat previ a un escalfament de la zona 

(per a estovar-la) i en una altra s'ha doblegat directament, ambdues han funcionat bé. 

Figura  8.2. Procés del doblec manual. 
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Gràfic 8.2. Gràfic de la densitat respecte el mòdul de Young (rigidesa), sota l’objectiu de minimitzar la 
densitat i els límits pertients. Els 321 materials candidats són els pintats de verd (encerclat en vermell), 
també es poden veure la resta de materials descarts en gris i es ressalta el plàstic tècnic Delrin® 500P. 

8.1.1.2. Material polimèric 

Anàlogament al metall, la peça polimèrica ha de ser rígida, flexible (amb efecte memòria) i 

fàcil de conformar. 

Aleshores, novament, per a la selecció del material polimèric s’ha seguit l’assessorament 

per part d’en Manuel Lahora, de l’empresa RDI plastics, qui va aconsellar utilitzar el plàstic 

tècnic Delrin® 500 - 100 de gruix 0’8 mm (també conegut com POM o resina acetàlica), 

ressaltant la sèrie 500.  

Aleshores, dins la sèrie Delrin® 500 s’escull el material més genèric, ja que la solució no està 

sotmesa a ambients extrems (DuPont™, 2016b, p. 3 - 5), és a dir, Delrin® 500P (o 500).  

Delrin® 500P és un termoplàstic semi-cristal·lí caractertizat per una viscositat mitjana, 

elevada rigidesa i límit elàstic, excel·lent resistència a la fatiga i a l’impacte, així com també 

resistent a ambients corrossiu (DuPont™, 2016c). 

I, com la majoria dels termoplàstics aquest producte pot ser reciclat (Annex N, apartat 13). 

El següent gràfic corrobora l’elecció (Gràfic 8.1). El Delrin® 500P es troba dins de la llista dels 

321/665 possibles candidats trobats mitjançant la metodologia ASHBY. 
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8.1.2. Selecció del procés de fabricació 

A nivell industrial interessa una producció mitjana-elevada, això significa una fabricació de 

l’ordre de 5.000 - 15.000 peces/any (mitjana) o 20.000-30.000 peces/any (elevada)15. A 

continuació s’exposen les tècniques seleccionades. 

8.1.2.1. Versió metàl·lica 

Per la forma de la peça (plana amb doblecs) el procés productiu més adequat és el tall per 

premsa mecànica. De la visita a l’empresa Gloma Náutica s’en detalla el procés. 

Per a una producció elevada es tractaria d’una premsa progressiva, on en una mateixa 

màquina es realitzaria el tall amb les corbes de les extensions laterals i central, i 

seguidament es realitzaria el doblec. El cost de la matriu de tall per aquest cas estaria al 

voltant dels 10.000 € i es produiria 1 peça/min. 

En canvi per a una producció mitjana el tall i les corbes a les extensions es farien amb una 

premsa simple i el doblec amb un utillatge apart. El cost de la matriu de tall per aquest cas 

seria de l’ordre dels 3.000 € i l’utillatge uns 3.000 € més, i es produirien 5 peces/min. 

Els costos i els ritmes de producció indicats són pensant en motlles d’una unitat. Si 

s’augmenten les unitats aquests valors canviarien a l’alça. 

En tots dos casos després d’obtenir la peça tallada i doblegada caldria desbastar-la i 

seguidament polir-la per vibració, amb pedres de porcellana grans i petites, respectivament.  

8.1.2.2. Versió polimèrica 

El procés productiu més adequat per aquest cas és la injecció de plàstic. De la visita al taller 

de l’empresa RDI plastics s’en detalla el procés. 

Concretament pel disseny de la peça caldria dissenyar un motlle amb corredera, el qual 

tindria un cost aproximat d’uns 9.000 €, i es produirien 2’3 peces/min a 0’30 - 0’40 €/peça. 

                                                        
15 Totes les dades numèriques d’aquest apartat han estat subministrades per en Javier García  (Gloma Náutica) i en 

Manuel Lahora (RDI plastics). 
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Com a la versió dels metalls el motlle també es considera unitari, i a cada unitat que s’afageix 

el cost del motlle augmenta un 40% del preu unitari. 

És important destacar que el procés de fabricació d’un motlle és iteratiu, per aquesta raó 

cal un ritme de producció i modificació del motlle àgil. En aquest sentit és interessant 

contemplar l’ús de la tecnologia Polyjet (impressió en 3D) amb ABS digital (Figura  8.4), de 

l’empresa Stratasys. Una vegada assolit un bon disseny del motlle caldria fabricar el seu 

anàleg en metall16. 

 

 

 

 

Segons Stratasys amb aquesta tecnologia les empreses s’estalvien un 98% en costos de 

fabricació dels motlles (nou cost: 1.180 €; estalvi: 46.100 €) i s’obtenen un 96% més ràpids 

(2 dies; reducció en: 54 dies) en comparació amb motlle de metall tradicional (47.260 € i 56 

dies) (Stratasys, 2016b).  

Com a curiositat, una vegada injectat el plàstic i refredat, la peça surt a 220 - 230 ºC. I es 

destaca que per aquest procés no cal aplicar cap acabat superficial. 

A tall d’exemple, a la Figura  8.5, s’esbossa la línia de partició (partaix) del motlle sobre la 

peça. 

 

 

 

 

                                                        
16 Aquest motlle únicament està pensant per a utilitzar-lo durant la fase de disseny i proves, admet unes 100 peces, 

després caldria fer-ne un altre.  

 

Figura  8.5. 
Croquis de la línia 
de partició del 
motlle sobre la 
peça i indicació de 
la direcció de 
desmoldeig 
(indicat per 
Manuel Lahora). 

Direcció de desmoldeig 

Línia de partició  
(o partaix) 

Figura  8.4. Exemple 
de motlle fet amb la 
tecnologia Polyjet 
(font) 

http://usglobalimages.stratasys.com/Main/Files/Technical%20Application%20Guides_TAG/TAG_PJ_InjectionMolding.pdf?v=635923370695739650
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8.2. Autofabricació 

Per aquesta modalitat de fabricació també es busquen material reciclables o reutilitzables, 

amb les mateixes característiques llistades a l’apartat anterior. Això no obstant queda en 

mans de cadascú.  

L’objectiu de l’autofabricació és proporcionar a l’usuari l’oportunitat de fabricar-se ell 

mateix la peça i personalitzar-se-la. Per això haurien de comprar l’arxiu en format STL, per 

un preu molt baix, i a partir d’aquí podrien fer tantes peces com vulguessin i al seu estil.  

D’altra banda, seria interessant que els usuaris poguessin compartir el disseny modificat, 

d’aquesta manera el projecte es manté viu i evoluciona. En aquest apartat es llisten uns 

quants processos i els possibles materials a utilitzar. 

8.2.1. Impressió 3D 

Dins del sector de la impressió 3D es descarta la impressió per deposició de filament fós 

(FDM), ja que el resultat són peces amb comportamen molt anisotròpic. 

La tecnologia seleccionada passa primer per decidir quin material utilitzar. Per això s’han 

consultat vàries plataformes d’impressió 3D (i.Materialise, Shapeways i Materialise-on site), 

les quals han recomanat els següents materials i la tecnologia associada. 

 Poliamida i la tecnologia SLS (selective laser sintering): segons en Niels de 

i.Materialise la poliamida és un material amb una flexibilitat limitada i d’ús habitual 

en frontisses. El cost de la comanda és de l’ordre de 3€/peça. Enllaç. 

 Strong & Flexible plastics i la tecnologia SLS (selective laser sintering): segons en 

James de Shapeways aquest material té efecte memòria, però no recupera la forma 

original totalment. El cost d’una comanda és de l’ordre de 3 €/peça. Enllaç. 

 

 

 

 

Frontissa de poliamida (font) Braçalets de Strong & Flexible (font) 

Figura  8.6. Exemples d'aplicacions de cada material. 

https://i.materialise.com/3d-printing-materials/polyamide
http://www.shapeways.com/materials/strong-and-flexible-plastic?li=nav
http://img.directindustry.es/images_di/photo-m2/31439-8742843.jpg
https://www.shapeways.com/product/JAAZDWYG5/textured-cuff-size-s?optionId=10625448&li=curatedproductGroup
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Per a ambdues opcions caldria reforçar el doblec amb un petit nervi per aconseguir el clip i 

l’efecte molla. El preu final queda subjecte al cost d’enviament i possiblement caldria 

retocar l’acabat de la peça.  

Destacar que, també, hi ha altres opcions metàl·liques (plata, or, etc.) que tenen un cost 

considerablement més alt. 

8.2.2. Tall amb làser 

Com a curiositat en David, del FabCafè de Barcelona, aconsella buscar un tall amb làser de 

fibra ja que els metalls tenen unes propietats de dissipació tals que requereixen un làser 

especialitzat. Al Fabcafè tenen un làser de CO2 que grava sobre metalls, però no els talla. 

L’empresa Recam Làser pot tallar i doblegar metalls. Per aquest últim servei caldria 

dissenyar l’utillatge concret de la peça. Per últim ressaltar que disposen de material en 

estoc, en particular tenen l’acer inoxidable AISI 301. Els costos orientatiu per a cada servei 

de la peça definida són: 

 Tall làser (50 peces, acer inoxidable AISI 301, gruix 0’5 mm): 2’15 €/peça 

 Tall làser i doblegat (50 peces, acer inoxidable AISI 301, gruix 0’5 mm): 3’30 €/peça 

 

 Tall làser (10 peces, acer inoxidable AISI 301, gruix 0’5 mm): 8’60 €/peça 

 Tall làser i doblegat (10 peces, acer inoxidable AISI 301, gruix 0’5 mm): 10’65 €/peça 

S’observa que com menys peces el cost és més elevat, per això surt a compte realitzar una 

comanda. Pot ser interessant de cara a obtenir una primera sèrie curta de prova. A part 

s’anota que caldrà desbastar i polir la peça al final. 

8.3. Artesanalment 

Per aquesta modalitat de fabricació l’artista Claudia Salas proposa seguir dos processos, un 

tallat amb serra (totalment artesanal) i l’altre fet amb cera perduda (semi-industrial i 

artesanal). Sempre jugant amb les textures, formes i colors.  
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Aleshores, propociona un primer prototip funcional tallat amb serra, per tal de fer proves i 

millorar-ne la forma actual (Figura 8.7 - 8.8). D’aquesta peça retocada en surt un model per 

a poder realitzar un segon prototip amb cera perduda. 

Per al desenvolupament d’aquests processos s’escull utilitzar llautó, però qualsevol altre 

metall podria valdre sempre que es compleixen els requisits de rigidesa i flexibilitat.  

Destacar que el preu final de la peça depèn molt del valor del material, a la borsa de metalls 

de Londres, segons indica Claudia Salas. Hi ha metalls, com el llautó, que tenen un valor 

bastant estable, en canvi d’altres com l’or tenen un valor molt variable. 

No obstant això, a mode de referència, s’indica tot seguit els costos orientatius d’aquestes 

tècniques. 

 Tall amb serra (1 peça, llautó, gruix 0’8 mm): 49’50 €/peça 

 Obtenció del primer prototip funcional: 100 €/peça 

 

 Cera perduda (1 peça, llautó, gruix 1 mm): 59,50 €/peça 

 Obtenció del motlle de fusió de cautxú (motlle mare): 25 - 30 €/motlle de cautxú 

 Fusió de la peça amb llautó: 5 - 6 €/peça fosa 

Convé destacar que el gruix de la peça feta amb cera perduda cal que sigui mínim d’1 mm 

segons indica la foneria.  

A l’annex P s’explica cada mètode i es mostra fotogràficament la fabricació del prototip tallat 

amb serra. A continuació  

 

 

 

 

 

 
Figura 8.7. Prototip funcional tallat amb serra. Vista frontal i posterior amb els dissenys 

pensats i fets per Claudia Salas. 
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Figura 8.8. Imatges del prototip dins del llibre.  
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9. Impacte ambiental 

És ben coneguda la importància de respectar l’entorn que ens envolta, en aquest sentit cal 

que el producte resultant sigui sostenible minimitzant l’impacte ambiental d’aquest al llarg 

de tot el seu cicle de vida. 

Aleshores per a una bona política de reciclatge i gestió dels residus cal tenir un bon control 

del tipus de matèria que s’empra i s’allibera a cada etapa del producte, així com també el 

cost energètic i econòmic de tots processos (Figura  9.1 - 9.2; (GARCÍA, BALART, & LÓPEZ, 

2005)).  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura  9.1. Diagrama de flux màssic, energètic i econòmic d’un sistema genèric. 

SISTEMA Matèria (M) 

Rendiment Producte (P) 

Aprofitable 

Sense valor 

Sub-producte (S) 

Residu (R) 

Inversió (I) Energia (E) CO2 

M 

P S R 

I 

E 

CO2 

M 

P S R 

I 

E 

CO2 

M 

P S R 

I 

E 

CO2 

M 

P S R 

I 

E 

CO2 

Figura  9.2. Flux màssic, energètic i econòmic de cada sistema del cicle de vida del producte. 
D'esquerra a dreta: extracció matèries primeres, fabricació, punt de venta i reciclatge/reutilització. 
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Amb tota aquesta informació cal treure el màxim rendiment a cada procés tal que maximitzi 

el producte resultant i el subproducte17 en segon lloc (en cas que n’hi hagi), en altres paraules 

es busca minimitzar els residus. 

D’aquesta manera es redueix el consum relatiu de recursos (Eq. 9.1) que es tradueix en la 

reducció de les necessitats energètiques i, en conseqüència, les emissions de CO2 entre 

altres. Repercutint favorablement al medi ambient i a l’economia.  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑢 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑜𝑡−𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑜𝑡
=
(𝑃+𝑆+𝑅)−(𝑃+𝑆)

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑜𝑡
 (9.1) 

𝑅 = 0      𝑐𝑎𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 

𝑅 ≥ 0      𝑐𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑖 𝑙′𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑢 

𝑅 >> 0   𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑡𝑗𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 (𝑑𝑒𝑠𝑎𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑙𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙) 

A falta de poder assumir l’ideal (R=0) es revaloritzen els residus convertint-los en recursos 

a través d’una gestió eficient d’aquests, fet que introdueix el concepte d’economia circular. 

A continuació es detallen quatre plans d’actuació (GARCÍA, BALART, & LÓPEZ, 2005): 

 Actuar sobre el producte: reduir la quantitat de material en el producte, simplificar 

el número i tipus de materials implicats (evitar les barreges), identificar els materials 

per a facilitar la seva separació, facilitar el desmuntatge. 

 Actuar sobre la fabricació: reduir la producció de residus al llarg de tota la 

producció, reciclar i/o reutilitzar els residus, i estalviar energia i aigua utillitzant de 

manera òptima els recursos. 

 Minimitzar el transport: centres de subministrament, producció, punts de venta i 

punts nèts relativament aprop entre sí.  

 Millor reutilitzar: en qualsevol etapa és millor reutilitzar que reciclar, si es pot, ja 

que implica menys consum d’energia. 

Es destaca l’empresa ResiduoRecurso que facilita la gestió dels recursos.  

                                                        
17 El subproducte és la matèria aprofitable que en resulta d’activitats d’extracció, producció i consum, però que 

difereixen de l’activitat per la qual ha estat pensada (GARCÍA, BALART, & LÓPEZ, 2005). 
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Per últim es ressalta que l’acer inoxidable AISI 301 seleccionat és un material totalment 

reciclable i de llarga durada, cosa que repercuteix directament en una disminució del 

consum dels recursos naturals i d’energia.  

En relació al termoplàstic Delrin 500P, aquest també és reciclable i cal anar amb precaució 

durant el seu tractament ja que és tòxic (consultar la fitxa de seguretat per a més informació 

a l’annex N). 
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10. Model de negoci 

En aquest capítol es defineixen cinc aspectes a tenir en compte per a formalitzar el model 

de negoci del projecte, que són: el valor diferencial i afegit del producte, els mitjans escollits 

per a protegir-lo, la manera de finançar el projecte, com promocionar-lo i comercialitzar-lo. 

10.1. Proposta de valor 

Com la competència la solució definida manté el llibre obert, però també pot servir com a 

punt de llibre, separador d’apartats, regla i seguidor del punt de lectura. A part no es limita 

a un determinat tipus de llibres, ni de la quantitat de pàgines a banda i banda d’aquest una 

vegada obert, gràcies al fet de poder-lo col·locar al costat que es cregui convenient 

subjectant només unes quantes pàgines.  

Com a valor afegit destacar que es pot produir distribuidament, amb diferents qualitats i 

preus. 

10.2. Protecció del producte 

Per una banda mitjançant un plà de registres,  primer nacionals i després internacionals amb 

l’assessorament del servei de patents de la UPC.  

D’altra banda amb contractes amb proveïdors, fabricants (p.ex. empreses d’edició 3D, 

metal·lúrgies, etc.) i col·laboradors (p.ex. artesans). 

Finalment, publicant a una pàgina web tots els col·laboradors i distribuïdors. 

10.3. Financiació del projecte 

Es pretén trobar finançament mitjançant plataformes de micromecenatge com per exemple 

Goteo, Crowdcube, Verkami, Kickstarter. 

O, a través d’inversors de proximitat (en anglès Business Angels) com BANC (Business Angels 

Network Catalunya), BCNBN (Barcelona Bussines Angels), InnoBan, AEBAN (Asociación 

Española Business Angels), EBAN (European Bussines Angels Network) o els propis artistes 

https://www.goteo.org/
https://www.crowdcube.es/
https://www.verkami.com/
https://www.kickstarter.com/
http://www.bancat.com/es
http://www.bcnba.com/
http://www.businessangelsinnoban.es/
http://www.aeban.es/
http://www.eban.org/
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que col·laborin (cedirien les seves pròpies versions com una inversió personal, així 

s’ampliaria la varietat de models, i a canvi rebrien publicitat gratuïta). 

10.4. Promoció del producte 

Per a donar a conèixer el producte, a l’inici, es planteja regalar-ho per la compra d’un llibre, 

donar-lo en events públics com a fires de llibres (p.ex. Sant Jordi, la setmana del llibre en 

català, etc.) o distribuir-lo en grups de lectura i llibreries. 

També es contempla fer-ne publicitat a través d’internet (anuncis de youtube o “banners”), 

gent coneguda que l’utilitzi en públic (p.ex. presentadors, “youtubers”...), exposar-lo al 

museu MIBA (Museu d’Idees i Invents de Barcelona)  i, de nou, en events públics relacionats 

amb els llibres. 

10.5. Comercialització del producte 

Es valora una comercialització distribuïda entre els artistes que desenvolupin les seves 

pròpies versions i les venguin, i una xarxa de comerç electrònic (“e-commerce”) com per 

exemple la pàgina pròpia del producte, Amazon, Ebay, That company called if, etc. 

En quant als artistes aquests haurien de pagar un percentatge baix en concepte de drets 

industrials. I, al museu MIBA també ofereix la possiblitat de vendre el producte, a part 

d’exposar-lo. 

Si el producte tingués sortida, llavors es plantejaria extendra la venta en botigues de petits 

mecanismes, papereries i grans superfícies (p.ex. Ale-hop, RaymanRayman, Fnac, Abacus, 

etc.). 

 

 

 

 

 

http://www.mibamuseum.com/
https://www.amazon.es/
http://www.ebay.es/
http://www.thatcompanycalledif.com/116/book-holders/gimble-traveler
http://www.mibamuseum.com/
http://www.ale-hop.net/
http://www.rymanryman.es/
http://www.fnac.es/
http://abacus.coop/es/
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11. Planificació i Pressupost 

En aquest capítol es planteja la planificació del projecte des de la conceptualització d’una 

idea fins a la seva comercialització i estabilitat en el mercat. La durada i complexitat de cada 

fase del projecte porta a dividir la planificació en tres etapes (Figura  11.1). 

Aleshores, per una jornada laboral de 8 h/dia, 5 dies/setmana, i un cost del temps invertit a 

cada tasca de l’ordre de 30 €/h (variable segons cada recurs), es preveu una durada total del 

projecte de 5 anys i mig i un cost global de 158.230€. 

A les següents taules (Taula 11.1, Taula 11.2) hi ha recopilades les dades relacionades amb 

el preu de cost, els costos fixos, les demandes anuals i el PVP de cada modalitat de 

producció. Convé subratllar que totes les dades són valors estimats o deriven de valors 

estimats. 

Seguidament es descriuen breument cadascuna de les etapes indicant  la durada i els costos 

de totes les tasques involucrades. Per a informació més detallada al final d’aquest apartat 

hi ha el diagrama de Gantt i pressupost extens. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

      
ETAPA 1  

(12 m., 67.300€) 
                                        

              
ETAPA 2  

(12 m., 17.620€) 
                                

                      
ETAPA 3  

(43 m., 72.330€) 
  

                      
Producció petita 
(8 m., 8.260€)                           

                            
Producció mitjana 1 
(12 m., 27.480€)                   

                                    
Producció gran 
(11 m., 17.080€)           

                                            
Producció mitjana 2 
(13 m., 19.510€)   

 
Figura  11.1. Diagrama de fites. Els anys estan dividits per trimestre i a cada etapa s’indica la seva durada 

en mesos (m.) i el cost associat (€). 
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     Preu de cost Costos fixos 

 Tecnologia 
Partida  

[u/6 mesos] 
Preu de cost*  

[€/u] 
Preu net** 
[€ nets/u] 

Prod. petita 
cera perduda 12 60 60*** 

laser + útil + acabat 2.000 1,5 2,97 

Prod. mitjana 1 premsa + útil + acabat 7.500 0,4 0,78 

Prod. gran premsa progressiva + acabat 10.000 0,1 0,39 

Prod. mitjana 2 injecció 7.500 0,3 0,68 

 
Taula 11.1. Preus de cost i net de cada modalitat de producció. 

*: El “Preu de cost” ve donat pel fabricant. Alguns dels valors fixats han estat donats pels fabricants 
visitats o són estimacions dels valors subministrats. 
**: Preu net = (Preu de cost · Partida + Cost de venta de la partida) / Partida 
***: A la fabricació amb cera perduda el “Preu net = Preu de cost” donat l’elevat cost del “Preu de Cost” 

 Demandes (D) i PVP's 

 Tecnologia 
D*  

[u/any] 
PVP**  
[€/u] 

Prod. petita 
cera perduda 50 15*** 

laser + útil + acabat 4.000 2,0 

Prod. mitjana 1 premsa + útil + acabat 15.000 2,0 

Prod. gran premsa progressiva + acabat 20.000 2,0 

Prod. mitjana 2 injecció 15.000 2,0 

Prod. autofabri. arxiu .STL 50 0,5 

 
Taula 11.2. Demanda anual i preu de venta al públic (PVP) de cada modalitat de producció. 

*: La demanda (D) és un valor estimat. 
**: “PVP > Preu net” d’aquí surten els beneficis. 
***: A la fabricació amb cera perduda el “PVP < Preu net” donat l’elevat cost del “Preu net”, ans  al 
contrari no seria un preu competitiu i, possiblement, no es compraria. El “PVP” estipulat és l’indicat per 
la majoria de lectors consultats per un producte artesanal i sembla raonable. No obstant això, convé 
destacar que aquest procés s’utilitza al principi per a introduir el producte al mercat, però no per a fabricar 
sèries llargues. Per aquesta raó tan la versió feta amb cera perduda, com la tallada amb láser es pretenen 
vendre a un “PVP” inferior o igual al “Preu net”, o inclús donar-les suposant una despesa. 
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Etapa 1: Anàlisi i conceptualització d’una idea fins a obtenir una primer disseny. I 

establiment de les bases del projecte (i.e. la present memòria). D’un any de durada 

aproximadament (Gràfic 11.1 - 11.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2: Testeig i perfeccionament del disseny obtingut, avaluació de l’acceptació d’aquest 

per part de l’usuari i desenvolupament del model de negoci definit. Previsió d’un any de 

durada aproximadament (Gràfic 11.3 - 11.5). 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 11.1. Durada de cada tasca de l'etapa 1 mesurada en mesos. Les tasques 
estan ordenades per ordre d'execució d'abaix cap d'alt. 
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Gràfic 11.2. Cost de cada tasca de l'etapa 1. Les tasques estan ordenades per ordre 
d'execució d'abaix cap d'alt. 

Gràfic 11.3. Durada de cada tasca de l'etapa 2 mesurada en mesos. Les tasques 
estan ordenades per ordre d'execució d'abaix cap d'alt. 
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Gràfic 11.5. Durada de cada tasca de la fase 1 mesurada en mesos. Les tasques 
estan ordenades per ordre d'execució d'abaix cap d'alt. 
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Gràfic 11.4. Cost de cada tasca de l'etapa 2. Les tasques estan ordenades per ordre 
d'execució d'abaix cap d'alt. 

€820 

€2.400 

€800 

€1.600 

€1.600 

€4.800 

€2.400 

€1.600 

€1.600 

Segon prototip funcional

Testeig 1

Tercer prototip funcional

Testeig 2

Registre del producte

Disseny emocional

Recerca finançament

Recerca promoció

Recerca comerços
 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 3: Comercialització esglaonada del producte en quatre fases, classificades segons el 

volum de producció. Previsió d’una durada aproximadament de tres anys i mig. 

 Fase 1, producció petita: producció i comercialització de 12 semi-artesanals (amb cera 

perduda) i 2.000 peces industrials (tall amb làser, doblec a través d’un utillatge i 

posterior acabat superficial).  

Hi ha empreses que subministren el servei industrial integral necessari (tall i doblec), 

per això no caldria dissenyar, ni fabricar la matriu de tall, ni tampoc l’utillatge. 

D’aquesta manera s’agilitza el procés.  

Es ressalta que ambdues tecnologies únicament s’utilitzen en aquesta fase ja que són 

les més assequibles a curt termini i permeten obtenir peces de manera immediata. 

Una producció a llarg plaç amb aquestes tecnologies el projecte no seria rentable. 
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€720 

€4.500 

€800 

€1.440 

€800 

Cera perduda

Làser + útil + acabat

Promoció

Venta (6 mesos)

Avaluació ventes

Gràfic 11.6. Cost de cada tasca de la fase 1. Les tasques estan ordenades per ordre 
d'execució d'abaix cap d'alt. 

 

 

 

 

 

En aquesta fase es pretén introduir el producte en el mercat, avaluar la seva 

acceptació durant el sis mesos de venta i fer una valoració real de la demanda del 

producte. Per aquesta raó el PVP ha de ser baix i/o inferior al Preu net amb l’objectiu 

d’atraure als usuaris, no esperant treure’n cap beneficis monetaris. Únicament 

s’obtindria informació valuosa sobre el producte i l’usuari. 

Es passaria a la següent fase si la rebuda és favorable i la previsió de la demanda es 

considera prou significativ. Tindria una durada aproximada de vuit mesos (Gràfic 11.8 

- 11.10). 

 Fase 2, producció mitjana 1: producció i comercialització de 7.500 peces de manera 

industrial (tall amb premsa, doblec a través d’un utillatge i posterior acabat 

superficial). Per aquesta finalitat caldria dissenyar i fabricar la matriu de tall i utillatge 

oportú. 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 11.7. Durada de cada tasca de la fase 2 mesurada en mesos. Les tasques 
estan ordenades per ordre d'execució d'abaix cap d'alt. 
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Gràfic 11.8. Durada de cada tasca de la fase 2 mesurada en mesos. Les tasques estan 
ordenades per ordre d'execució d'abaix cap d'alt. 
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Avaluació ventes

Packaging

Gràfic 11.9. Cost de cada tasca de la fase 2. Les tasques estan ordenades per ordre 
d'execució d'abaix cap d'alt. 
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Gràfic 11.11. Cost de cada tasca de la fase 2. Les tasques estan ordenades per ordre 
d'execució d'abaix cap d'alt. 

 

 

 

 

 

Ara si, una vegada superada la primera fase, es tractaria de recuperar la inversió 

d’ambdues produccions (petita i mitjana). Assolit aquest objectiu i si es calcula una 

demanda creixent es valoraria produir massivament (fase 3) . Es preveu una durada 

aproximada d’un any. 

 Fase 3, producció gran: producció i comercialització de 10.000 peces de manera 

industrial (tall i doblec amb premsa progressiva i posterior acabat superficial). 

Novament, per aquesta modalitat de producció caldria dissenyar i fabricar la matriu 

de tall i doblegament pertinent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb el producte ja establert en el mercat i els beneficis que s’obtindrien d’una 

producció massiva, podria ser interessant valorar introduir la versió en plàstic (fase 4) 

Gràfic 11.10. Durada de cada tasca de la fase 3 mesurada en mesos. Les tasques estan 
ordenades per ordre d'execució d'abaix cap d'alt. 
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Gràfic 11.13. Cost de cada tasca de la fase 4. Les tasques estan ordenades per ordre 
d'execució d'abaix cap d'alt. 

i comparar quina modalitat capta més usuaris. Per aquest cas es preveu una durada 

aproximada d’un any aproximadament. 

 Fase 4, producció mitjana 2: producció i comercialització de 7.500 peces de manera 

industrial (injecció de plàstic i posterior acabat superficial). Com a les anteriors fases 

en aquesta també cal dissenyar i fabricar el motlle d’injecció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas que la demanda avaluada a la fase 2 no fós molt elevada, es podria saltar la 

fase 3 (producció en massa) i contemplar introduir aquesta línia en un futur, quan hi 

haguessin suficients beneficis per a invertir en aquesta modalitat de producció.  

D’alta banda, també seria bo recuperar la inversió de les dues primers etapes i 

remunerar el temps invertit en aquestes.  

  

 

 

 

Gràfic 11.12. Durada de cada tasca de la fase 4 mesurada en mesos. Les tasques estan 
ordenades per ordre d'execució d'abaix cap d'alt. 
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Figura 11.2. Diagrama de Gantt (de l'1 de setembre del 2015 al 19 de juliol del 2021). 



 

 

  
ACTIVITAT - etapa 1 (1/4) TEMPS  Recursos  Cost  

1 Setembre'15 - 1 Setembre'16 [mesos/projecte] [%] [h/projecte] Càrrec/Empresa [€/h] [%]  [€/projecte]  

ANÀLISI DEL PROBLEMA I IDENTI. DE LES OPORTUNITATS EN EL 

MERCAT  
3 25% 480 -- -- --              16.800 €  

Recurs 1       Director 30 50%                 7.200 €  

Recurs 2       Enginyera 20 100%                 9.600 €  

Recurs 3       Dissenyadora Gratuït --  --  

Observació i anàlisi dels llibres actuals (comportament dels llibres)               

Observació i anàlisi dels lectors (patrons de lectura)               

Observació i anàlisi del mercat actual (estat de l'art)               

ANÀLISI DELS USUARIS I EL FACTOR HUMÀ 1,5 13% 240 -- -- --                 8.400 €  

Recurs 1       Director 30 50%                 3.600 €  

Recurs 2       Enginyera 20 100%                 4.800 €  

Recurs 3       ETSEIB Gratuït --  --  

Recurs 4       DIBA Bib Gratuït --  --  

Recurs 5       Llibreries Gratuït --  --  

Recurs 6       Particular Gratuït --  --  

Enquesta 1 (valoració de l'acceptació i recopilació d'info. pel disseny)               

Anàlisi d'usuari               

Disseny de l'experiència de l'usuari (imatge i percepció del producte)               

ESPECIFICACIONS DEL PROBLEMA 0,5 4% 80 -- -- --                 2.800 €  

Recurs 1       Director 30 50%                 1.200 €  

Recurs 2       Enginyera 20 100%                 1.600 €  

 
Taula 11.3. Taula del pressupost de l'etapa 1 (1/4). 



 

  

 

  
ACTIVITAT - etapa 1 (1/4) continuació 

Observació 
1 Setembre'15 - 1 Setembre'16 

ANÀLISI DEL PROBLEMA I IDENTI. DE LES OPORTUNITATS EN EL 

MERCAT  
  

Recurs 1   

Recurs 2   

Recurs 3 Ha dissenyat les imatges dels habits de lectura detectats (i.e. patrons) 

Observació i anàlisi dels llibres actuals (comportament dels llibres)   

Observació i anàlisi dels lectors (patrons de lectura)   

Observació i anàlisi del mercat actual (estat de l'art)   

ANÀLISI DELS USUARIS I EL FACTOR HUMÀ   

Recurs 1   

Recurs 2   

Recurs 3 Han donat permís per a realitzar l'enquesta a la sortida de la biblioteca de la facultat ETSEIB 

Recurs 4 Han donat permís per a realitzar l'enquesta a la sortida de la biblioteca Francesca Bonnemaison 

Recurs 5 Els dependents han accedits a respondre l'enquesta (Abacus, Come In, Alibri, Laie, Re-read)  

Recurs 6 Persones que han accedits a respondre l'enquesta  

Enquesta 1 (valoració de l'acceptació i recopilació d'info. pel disseny)   

Anàlisi d'usuari   

Disseny de l'experiència de l'usuari (imatge i percepció del producte)   

ESPECIFICACIONS DEL PROBLEMA   

Recurs 1   

Recurs 2   

 
Taula 11.4  Taula del pressupost de l'etapa 1 (continuació 1/4). 



 

 

 

  
ACTIVITAT - etapa 1 (2/4) TEMPS  Recursos  Cost  

1 Setembre'15 - 1 Setembre'16 [mesos/projecte] [%] [h/projecte] Càrrec/Empresa  [€/h] [%]  [€/projecte]  

Definició de les funcions del projecte               

Anàlisi de funcions                

Llista de requeriments               

DISSENY CONCEPTUAL 4,5 38% 720 -- -- -- 
                25.200 

€  

Recurs 1       Director 30 50%              10.800 €  

Recurs 2       Enginyera 20 100%              14.400 €  

Recurs 3       Dissenyadora Gratuït --  --  

Recurs 4       Enginyer Gratuït --  --  

Plantejament dels dissenys 1 al 10               

Desenvolupament dels dissenys 5, 7 i 8               

Plantejament i desenvolupament del disseny 11               

Plantejament i desenvolupament del disseny 12               

MATERIALS I PROCESSOS DE FABRICACIÓ 1,5 13% 240 -- -- --                 8.400 €  

Recurs 1       Director 30 50%                 3.600 €  

Recurs 2       Enginyera 20 100%                 4.800 €  

Recurs 3       Enginyer Gratuït --  --  

Recurs 4       Gloma Gratuït --  --  

Recurs 5       RDI Plastics Gratuït --  --  

Recurs 6       RecamLàser Gratuït --  --  

Recurs 7       Flejes Vinas Gratuït --  --  

 
Taula 11.5.  Taula del pressupost de l'etapa 1 (2/4). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT - etapa 1 (2/4) continuació 
Observació 

1 Setembre'15 - 1 Setembre'16 

Definició de les funcions del projecte   

Anàlisi de funcions    

Llista de requeriments   

DISSENY CONCEPTUAL   

Recurs 1   

Recurs 2   

Recurs 3 Ha dissenyat els símbols iconogràfic de cada disseny 

Recurs 4 Ha donat suport al muntatge dels prototips 

Plantejament dels dissenys 1 al 10   

Desenvolupament dels dissenys 5, 7 i 8   

Plantejament i desenvolupament del disseny 11   

Plantejament i desenvolupament del disseny 12   

MATERIALS I PROCESSOS DE FABRICACIÓ   

Recurs 1   

Recurs 2   

Recurs 3 Jose María Sanz d'IAR ha propocionat mostres d'acer inoxidable AISI 301 per a fer proves 

Recurs 4 Javier García de Gloma Naútica ha assessorat sobre quin metall i procés de fabricació cadria seguir 

Recurs 5 Manuel Lahora de RDI Plastics ha assessorat sobre quin polímer i procés de fabricació cadria seguir 

Recurs 6 Han aportat informació respecte quin metall i procés de fabricaió seria el més adequat 

Recurs 7 Han aportat informació respecte quin polímer i procés de fabricaió seria el més adequat 

 
Taula 11.6. Taula del pressupost de l'etapa 1 (continuació 2/4). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT - etapa 1 (3/4) TEMPS  Recursos  Cost  

1 Setembre'15 - 1 Setembre'16 [mesos/projecte] [%] [h/projecte] Càrrec/Empresa [€/h] [%]  [€/projecte]  

Recurs 8       Fab Cafè Gratuït --  --  

Recurs 9       i.Materialise Gratuït --  --  

Recurs 10       Materialise Gratuït --  --  

Recurs 11       Shapeways Gratuït --  --  

Estudi de la modalitat industrial               

Versió metàl·lica               

Recerca i investigació dels metalls   
 

 
          

Recerca i investigació dels tipus de producció amb metalls   
 

 
          

Visita a la fàbrica de metal·lúrgia: Gloma (assessorament)   
 

 
          

Selecció definitiva del metall i el procés de fabricació   
 

 
          

Versió de plàstic               

Recerca i investigació dels plàstics               

Recerca i investigació dels tipus de producció amb plàstics               

Visita al taller de prototipatges: RDI Plàstics (assessorament)               

Selecció definitiva del plàstic i el procés de fabricació               

Estudi de la modalitat d'autofabricació               

Recerca i investigació dels materials i processos de fabricació               

Selecció definitiva dels materials i dels processos               

Estudi de la modalitat artesanal               

Recerca d'artistes interessats en el projecte               

Plantejament de la producció artesanal (visita al taller de la 
Claudia) 

              

DISSENY DE DETALL 0,5 4% 80 -- -- --                2.800 €  

Recurs 1       Director 30 50%               1.200 €  

 
Taula 11.7.  Taula del pressupost de l'etapa 1 (3/4). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT - etapa 1 (3/4) continuació 
Observació 

1 Setembre'15 - 1 Setembre'16 

Recurs 8 David de Fab Cafè ha aportat informació respecte el model d'autofabricació imprès en 3D i tallat amb làser 

Recurs 9 Niels de i.Materialise ha aportat informació respecte el model d'autofabricació imprès en 3D 

Recurs 10 Sofie Clares de Materialise Onsite ha aportat informació respecte el model d'autofabricació imprès en 3D 

Recurs 11 James de Shapeways ha aportat informació respecte el model d'autofabricació imprès en 3D 

Estudi de la modalitat industrial   

Versió metàl·lica   

Recerca i investigació dels metalls   

Recerca i investigació dels tipus de producció amb metalls   

Visita a la fàbrica de metal·lúrgia: Gloma (assessorament)   

Selecció definitiva del metall i el procés de fabricació   

Versió de plàstic   

Recerca i investigació dels plàstics   

Recerca i investigació dels tipus de producció amb plàstics   

Visita al taller de prototipatges: RDI Plàstics (assessorament)   

Selecció definitiva del plàstic i el procés de fabricació   

Estudi de la modalitat d'autofabricació   

Recerca i investigació dels materials i processos de fabricació   

Selecció definitiva dels materials i dels processos   

Estudi de la modalitat artesanal   

Recerca d'artistes interessats en el projecte   

Plantejament de la producció artesanal (visita al taller de la 
Claudia) 

  

DISSENY DE DETALL   

Recurs 1   

 

Taula 11.8.  Taula del pressupost de l'etapa 1 (continuació 3/4). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT - etapa 1 (4/4) TEMPS  Recursos  Cost  

1 Setembre'15 - 1 Setembre'16 [mesos/projecte] [%] [h/projecte] Càrrec/Empresa [€/h] [%]  [€/projecte]  

Recurs 2       Enginyera 20 100%                 1.600 €  

Acotació de les dimensions i els paràmetres importants               

Dissenys de la versió artesanal               

PRIMER PROTOTIP FUNCIONAL 0,5 4% 80 -- -- --                     100 €  

Recurs 1       Orfebre 10 10%                        80 €  

Material i altres despeses E1-VII                                    20 €  

ALTRES 0,5 4% 80 -- -- --                 2.800 €  

Recurs 1       Director 30 50%                 1.200 €  

Recurs 2       Enginyera 20 100%                 1.600 €  

Estudi de  l'impacte ambiental               

Definició del model de negoci               

Anàlisi de viabilitat econòmica de projecte               

TOTAL (∑)  12 100% 1.920             67.300 €  

 
Taula 11.9.  Taula del pressupost de l'etapa 1 (4/4). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT - etapa 1 (4/4) continuació 
Observació 

1 Setembre'15 - 1 Setembre'16 

Recurs 2   

Acotació de les dimensions i els paràmetres importants   

Dissenys de la versió artesanal   

PRIMER PROTOTIP FUNCIONAL   

Recurs 1 8 hores treballades 

Material i altres despeses E1-VII Despeses de material, acabat i disseny 

ALTRES El prototip i les darreres tasques es desenvolupen en paral·lel. 

Recurs 1   

Recurs 2   

Estudi de  l'impacte ambiental   

Definició del model de negoci   

Anàlisi de viabilitat econòmica de projecte   

    

 
Taula 11.10.  Taula del pressupost de l'etapa 1 (continuació 4/4). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT - etapa 2 (1/2) TEMPS  Recursos  Cost  

3 Octubre'16 - 3 Octubre'17 [mesos/projecte] [%] [h/projecte] Càrrec/Empresa [€/h] [%]  [€/projecte]  

SEGON PROTOTIP FUNCIONAL 1 8% 160 -- -- --                820 €  

Recurs 1       Orfebre 10 50%                     800 €  

Material i altres despeses E2-I                                    20 €  

TESTEIG I AVALUACIÓ DELS RESULTATS 1 1,5 13% 240 -- -- --              2.400 €  

Recurs 1       R1 10 100%                 2.400 €  

Enquesta a particulars               

Enquesta massiva               

Avaluació dels resultats               

TERCER PROTOTIP FUNCIONAL 1 8% 160 -- -- --                800 €  

Recurs 1       Orfebre 10 50%                     800 €  

TESTEIG I AVALUACIÓ DELS RESULTATS 2 1 8% 160 -- -- --            1.600 €  

Recurs 1       R1 10 100%                 1.600 €  

Enquesta a particulars               

Avaluació dels resultats               

GESTIÓ DEL REGISTRE DEL PRODUCTE 1 8% 160 -- -- --            1.600 €  

Recurs 1       R1 10 100%                 1.600 €  

DISSENY EMOCIONAL (gràfic) 3 25% 480 -- -- --              4.800 €  

Recurs 1       R1 10 100%                 4.800 €  

Disseny de la marca del producte               

Disseny de la pàgina web               

Disseny del packaging               

 
Taula 11.11.  Taula del pressupost de l'etapa 2 (1/2). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT - etapa 2 (1/2) continuació 
Observació 

3 Octubre'16 - 3 Octubre'17 

SEGON PROTOTIP FUNCIONAL   

Recurs 1 Estimació: 80h/tasca Claudia, 80h/foneria 

Material i altres despeses E2-I   

TESTEIG I AVALUACIÓ DELS RESULTATS 1   

Recurs 1   

Enquesta a particulars   

Enquesta massiva   

Avaluació dels resultats   

TERCER PROTOTIP FUNCIONAL   

Recurs 1   

TESTEIG I AVALUACIÓ DELS RESULTATS 2   

Recurs 1   

Enquesta a particulars   

Avaluació dels resultats   

GESTIÓ DEL REGISTRE DEL PRODUCTE   

Recurs 1   

DISSENY EMOCIONAL (gràfic)   

Recurs 1   

Disseny de la marca del producte   

Disseny de la pàgina web   

Disseny del packaging   

 
Taula 11.12.  Taula del pressupost de l'etapa 2 (continuació 1/2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT - etapa 2 (1/2) TEMPS  Recursos  Cost  

3 Octubre'16 - 3 Octubre'17 [mesos/projecte] [%] [h/projecte] Càrrec/Empresa [€/h] [%]  [€/projecte]  

RECERCA DE FINANÇAMENT 1,5 13% 240 -- -- --              2.400 €  

Recurs 1       R1 10 100% 
                   2.400 

€  

RECERCA DE RECURSOS PROMOCIONALS 1 8% 160 -- -- --              1.600 €  

Recurs 1       R1 10 100% 
                   1.600 

€  

RECERCA DE RECURSOS COMERCIALS 1 8% 160 -- -- --              1.600 €  

Recurs 1       R1 10 100% 
                   1.600 

€  

TOTAL (∑)  12 100% 1.920             17.620 €  

 
Taula 11.13. Taula del pressupost de l'etapa 2 (2/2). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT - etapa 2 (1/2) continuació 
Observació 

3 Octubre'16 - 3 Octubre'17 

RECERCA DE FINANÇAMENT   

Recurs 1   

RECERCA DE RECURSOS PROMOCIONALS   

Recurs 1   

RECERCA DE RECURSOS COMERCIALS   

Recurs 1   

    

 
Taula 11.14.  Taula del pressupost de l'etapa 2 (continuació 2/2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT - etapa 3 (1/2) TEMPS  Recursos  Cost  

15 novembre'17 - 19 juliol'21 [mesos/projecte] [%] [h/projecte] Càrrec/Empresa [€/h] [%]  [€/projecte]  

PRODUCCIÓ PETITA (novembre'17 - juliol'18) 8 17% -- -- -- --              8.260 €  

(A) Amb cera perduda 1 13% 160 R1 10 100%                 720 €  

(B) Tall amb làser, doblec amb utillatge i acabat superficial 1 13% 160 -- -- --              4.500 €  

Tall amb làser, doblec amb utillatge 0,5 7% 80 RecamLàser -- 100%               3.000 €  

Acabat superficial (de la peça tallada amb làser) 0,5 7% 80 Gloma -- 100%               1.500 €  

Promoció 1 1 13% 160 R1 10 50%                 800 €  

Venta del producte 1 6 80% 960 R1 10 15%              1.440 €  

Avaluació de les ventes 1 0,5 7% 80 R1 10 100%                 800 €  

SUB TOTAL  7,5 100% 1.200 -- -- --                 8.260 €  

PRODUCCIÓ MITJANA (juliol'18 - juliol'19) 12 27% -- -- -- --            27.480 €  

Tall amb premsa, doblec amb utillatge i acabat superficial 3,25 33% 520 -- -- --           10.200 €  

Disseny de la matriu de tall i de l'utillatge 0,25 3% 40 R2 30 100%               1.200 €  

Fabricació de la matriu de tall i de l'utillatge 2 21% 320 -- -- 100%               6.000 €  

Fabricació de les peces (conformació i acabats) 1 10% 160 Gloma -- 100%               3.000 €  

Promoció 2 1 10% 160 R1 10 50%                 800 €  

Venta del producte 2 6 62% 960 R1 10 30%              2.880 €  

Avaluació de les ventes 2 0,5 5% 80 R1 10 100%                 800 €  

Estudi i fabricació del packaging 8 82% 1.280 R1 10 100%           12.800 €  

SUB TOTAL  9,75 100% 1.560 -- -- --              27.480 €  

PRODUCCIÓ GRAN (juliol'19 - juny'20) 11 26% 1.760 -- -- --            17.080 €  

Tall i doblec amb premsa progressiva, i acabat superficial 3,5 35% 560 -- -- --           13.400 €  

Disseny de la matriu de tall i doblec 0,5 5% 80 R2 30 100%               2.400 €  

Fabricació de la matriu de tall i doblec 2 20% 320 -- -- 100%            10.000 €  

 
Taula 11.15.  Taula del pressupost de l'etapa 3 (1/2). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT - etapa 3 (1/2) continuació 
Observació 

15 novembre'17 - 19 juliol'21 

PRODUCCIÓ PETITA (novembre'17 - juliol'18) La durada total és aproximada i es considera un temps de marge entre la fabricació i les ventes 

(A) Amb cera perduda Estimació, comanda de 12 peces: 60 €/peça (per a 6 mesos) 

(B) Tall amb làser, doblec amb utillatge i acabat superficial   

Tall amb làser, doblec amb utillatge Estimació, comanda de 2.000 peces: 1'5 €/peça (tallar i plegar) (per a 6 mesos) 

Acabat superficial (de la peça tallada amb làser) Estimació: 50% menys de la conformació 

Promoció 1   

Venta del producte 1   

Avaluació de les ventes 1   

SUB TOTAL    

PRODUCCIÓ MITJANA (juliol'18 - juliol'19) La durada total és aproximada i es considera un temps de marge entre la fabricació i les ventes 

Tall amb premsa, doblec amb utillatge i acabat superficial   

Disseny de la matriu de tall i de l'utillatge   

Fabricació de la matriu de tall i de l'utillatge   

Fabricació de les peces (conformació i acabats) Estimació, comanda de 7.500 peces: 0'4 €/peça (per a 6 mesos; considerant 15.000 peces/any) 

Promoció 2   

Venta del producte 2   

Avaluació de les ventes 2   

Estudi i fabricació del packaging Partint del disseny del packaging de l'etapa 2; 6 mesos per a l'estudi i 2 mesos per a la fabricació 

SUB TOTAL    

PRODUCCIÓ GRAN (juliol'19 - juny'20) La durada total és aproximada i es considera un temps de marge entre la fabricació i les ventes 

Tall i doblec amb premsa progressiva, i acabat superficial   

Disseny de la matriu de tall i doblec   

Fabricació de la matriu de tall i doblec   

 
Taula 11.16. Taula del pressupost de l'etapa 3 (continuació 1/2). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT - etapa 3 (2/2) TEMPS  Recursos  Cost  

15 novembre'17 - 19 juliol'21 [mesos/projecte] [%] [h/projecte] Càrrec/Empresa [€/h] [%]  [€/projecte]  

Fabricació de les peces (conformació i acabats) 1 10% 160 Gloma -- 100%               1.000 €  

Venta del producte 3 6 60% 960 R1 10 30%              2.880 €  

Avaluació de les ventes 3 0,5 5% 80 R1 10 100%                 800 €  

SUB TOTAL  10 100% 1.600                   17.080 €  

PRODUCCIÓ MITJANA en plàstic (juny'20 - juliol'21) 13 30% -- -- -- --          19.510 €  

Injecció de plàstic i acabat superficial 3,82 37% 611 -- -- --           15.030 €  

Disseny del motlle en 3D 0,25 2% 40 R2 30 100%               1.200 €  

Fabricació del motlle en 3D 0,07 1% 11 Stratasys -- 100%                  180 €  

Testeig del motlle 0,25 2% 40 R2 30 100%               1.200 €  

Re-disseny del motlle amb acer trempat (definitiu) 0,25 2% 40 R2 30 100%               1.200 €  

Fabricació del motlle amb acer trempat (definitiu) 2 19% 320 -- -- 100%               9.000 €  

Fabricació de les peces (conformació i acabats) 1 10% 160 RDI Plastic -- 100%               2.250 €  

Promoció 3 1 10% 160 R1 10 50%                 800 €  

Venta del producte 3 6 58% 960 R1 10 30%              2.880 €  

Avaluació de les ventes 3 0,5 5% 80 R1 10 100%                 800 €  

SUB TOTAL  10,32 100% 1.651 -- -- --              19.510 €  

TOTAL (∑)  43 100% 6.896             72.330 €  

 
Taula 11.17. Taula del pressupost de l'etapa 3 (2/2). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVITAT - etapa 3 (2/2) continuació 
Observació 

15 novembre'17 - 19 juliol'21 

Fabricació de les peces (conformació i acabats) Estimació, comanda de 10.000 peces: 0'1 €/peça (per a 6 mesos; considerant 20.000 peces/any) 

Venta del producte 3   

Avaluació de les ventes 3   

SUB TOTAL    

PRODUCCIÓ MITJANA en plàstic (juny'20 - juliol'21) La durada total és aproximada i es considera un temps de marge entre la fabricació i les ventes 

Injecció de plàstic i acabat superficial   

Disseny del motlle en 3D   

Fabricació del motlle en 3D   

Testeig del motlle   

Re-disseny del motlle amb acer trempat (definitiu)   

Fabricació del motlle amb acer trempat (definitiu)   

Fabricació de les peces (conformació i acabats) Estimació, comanda de 7.500 peces: 0'3 €/peça (per a 6 mesos; considerant 15.000 peces/any) 

Promoció 3   

Venta del producte 3   

Avaluació de les ventes 3   

SUB TOTAL    

TOTAL (∑)    

 
Taula 11.18. Taula del pressupost de l'etapa 3 (1/2). 
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Conclusions 

El resultat d’aquest estudi és l’inici d’un futur producte per a comercialitzar. S’han establert 

les bases del projecte que són susceptibles a canvis de manera raonada i justificada.  Aixì 

com també s’ha marcat el plà d’actuació des del principi d’aquest estudi fins que el producte 

arriba a les mans de l’usuari. 

En aquest punt la solució definida és un entremig de concepte i realitat, els prototips formals 

fabricats permeten verificar el compliment de molts dels requeriments. I el prototip 

funcional tallat amb serra és una primera aproximació al que seria l’objecte final, això no 

obstant, és necessari fer més proves, ara amb els usuaris, per a assegurar el correcte 

funcionament i ajust a les necessitats dels futurs lectors. 

Es destaca la rellevància del paper de l’usuari en el desenvolupament de la solució, ja que al 

final han estat ells qui han guiat el disseny fins a l’actual, exterioritzant i compartint la seva 

experiència amb els llibres i cadascun dels prototips creats, així com també idees de millora 

i funcions extres. 

En el marc de la fabricació és interessant el gran joc de la modalitat artesanal per a oferir un 

gran ventall de models. Que en combinació amb el procés industrial posa a disposició de 

l’usuari l’oportunitat d’escollir el disseny de la peça que més s’ajusti a les seves preferències 

i possibilitats. La versió autofabricada és un altre canal a explotar, però caldria redissenyar-

la pels casos d’impressió en 3D de plàstic, per tal que l’estructura compleixi el requisit 

d’efecte molla durant el seu ús. A part aquesta tècnica també pot ser una font de nous 

models. 

En darrer terme es recorda l’acceptació de la gent per un producte com el dissenyat que a 

més permetés inclinar el llibre (resultat de l’enquesta). Aleshores, seria interessant estudiar 

més endavant un accessori addicional, acoblable al present, que desenvolupés aquesta 

funció.  

 

 



Conclusions 95 

 

  



96 Subjecte pàgines 

 

  

Bibliografia 

(2016). Recollit de i.materialise: https://i.materialise.com/ 

(2016). Recollit de Shapeways: https://www.shapeways.com 

(2016). Recollit de Materialise-onsite: https://materialise-onsite.com 

Acerinox. (2016). Acero inoxidable austenítico ACX 100. Recollit de 

http://www.acerinox.com/opencms901/export/sites/acerinox/.content/galerias/g

aleria-descargas/galeria-documentos-producto/ACX100.pdf 

BALART, R., LÓPEZ, J., & SÁNCHEZ, L. (2004). Materials per a l'enginyeria (renaixença i 

futur). València: Editorial de la U.P.V. 

BSG-STUDIO. (17 / 08 / 2016). All free download. Recollit de http://all-free-

download.com/free-vector/download/detailed-vector-books_146790.html 

DuPont™. (2016a). Ficha de datos de seguridad (DELRIN® Resina acetálica). Recollit de 

http://supply.itwspain.com:9000/iso9001/BBDD/MSDS_Delrin_100_500P.pdf 

DuPont™. (2016b). Delrin® Design Guide -Module III. Recollit de DuPont™: 

http://www.dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/plastics-

polymers-and-

resins/thermoplastics/documents/Delrin/Delrin%20Design%20Guide%20Mod%20

3.pdf 

DuPont™. (2016c). DuPont™ Delrin® 500P NC010. Recollit de DuPont™: 

http://dupont.materialdatacenter.com/profiler/7MblW/ 

EGUIA, J. L. (2014). Ingeniería del factor humano.  

ESTUDIANTE. (26 / Juliol / 2012). Metalografiía - Universidad tecnológica de Pereira. 

Recollit de http://blog.utp.edu.co/metalografia/7-aceros-inoxidables/#parte12 



Bibliografia 97 

 

GARCÍA, D., BALART, R., & LÓPEZ, J. (2005). Reciclatge de materials (renaixença i futur). 

València: Editorial de la U.P.V. 

GARCÍA, M. (2013). Enginyeria de producte i sistemes II (Tema 2). 

MUÑOZ, G. S. (01 / 08 / 2016). Glosario gráfico (un diccionario de artes gráficas, diseño y 

materias afines). Recollit de 

http://www.glosariografico.com/categoria_encuadernacion 

RESIDUORECURSO. (2016). Recollit de ResiduoRecurso: http://www.residuorecurso.com/ 

ROURE, F., & MARIMÓN, F. (2009). Elasticitat i resistència de materials 1-3. 

Stratasys. (2016a). Custom plastic injection molding. Recollit de Stratasys: 

http://www.stratasys.com/solutions/additive-manufacturing/injection-molding 

Stratasys. (2016b). Polyjet Injection molding. Recollit de Stratasys: 

http://usglobalimages.stratasys.com/Main/Files/Application%20Briefs_AB/AB_PJ_I

njectionMolding_1115.pdf?v=635969196161466482 

t-link. (2016). Delrin® 500. Recollit de http://www.t-

link.com.hk/MaterialSpec/POM/20070710163205709.pdf 

UDINA, R. (01 / 08 / 2016). Rita Udina. Restauració i conservació d'obra gràfica. Recollit de 

http://ritaudina.com/blog/2014/04/15/llibre-manent-llom-buit/ 

VALLESPÍ, D. A. (2006). Fonaments de programació II. Barcelona: Abast S.L.L. 

 

 

 

 

 

 

 



98 Subjecte pàgines 

 

  

Annex A. Segmentació de les pàgines 

En aquest capítol es  mostren totes les possibles maneres de subjectar es pàgines dividint-

les en 9 àrees. 

 

  



 

 

  Horitzontal Vertical 

Avaluació de  
la combinació   

C
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st
at
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n
tr
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A
d

al
t 

C
e

n
tr

e 

A
b

ai
x 

--  

--  0 0 0 0 0 No subjecte res 

A 0 0 0 0 1 No subjecte res 

B 0 0 0 1 0 No subjecte res 

C 0 0 0 1 1 No subjecte res 

D 0 0 1 0 0 No subjecte res 

E 0 0 1 0 1 No subjecte res 

F 0 0 1 1 0 No subjecte res 

G 0 0 1 1 1 No subjecte res 

 
Taula A.2. Maneres de subjectar les pàgines anul·lades ja que no desenvolupen la seva funció. 

 

  Horitzontal Vertical 

Avaluació de  
la combinació   
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A
b
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Centre 

--  0 1 0 0 0 No subjecte res 

A 0 1 0 0 1   

B 0 1 0 1 0   

C 0 1 0 1 1   

D 0 1 1 0 0   

E 0 1 1 0 1 Com la combinació G 

F 0 1 1 1 0   

G 0 1 1 1 1   

 
Taula A.1. Esquema de les diferents maneres de subjectar les pàgines pel centre del llibre. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  Horitzontal Vertical 

Avaluació de  
la combinació   

C
o

st
at

s 

C
e

n
tr

e 

A
d

al
t 

C
e

n
tr

e 

A
b

ai
x 

Costats 
(1 o els 2) 

--  1 0 0 0 0 No subjecte res 

A 1 0 0 0 1   

B 1 0 0 1 0   

C 1 0 0 1 1   

D 1 0 1 0 0   

E 1 0 1 0 1 Com la combinació G 

F 1 0 1 1 0   

G 1 0 1 1 1   

 Taula A.4. Esquema de les diferents maneres de subjectar les pàgines pels costats. 

  Horitzontal Vertical 

Avaluació de  
la combinació   

C
o

st
at
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al
t 

C
e

n
tr

e 

A
b

ai
x 

Centre 
+ 

Costat 

--  1 1 0 0 0 No subjecte res 

A 1 1 0 0 1   

B 1 1 0 1 0   

C 1 1 0 1 1   

D 1 1 1 0 0   

E 1 1 1 0 1 Com la combinació G 

F 1 1 1 1 0   

G 1 1 1 1 1   

 Taula A.3. Esquema de les diferents maneres de subjectar les pàgines pel centre i els 
costats del llibre. 
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Gràfic B.1. Amplada respecte el pes mínim necessari per a mantenir un llibre obert. 

Annex B. Com es comporten els llibres 

B.1.  Inspecció visual i experimentació 

Amb una mostra de 22 llibres diferents examinats18 es conclou que la relació amplada/gruix, 

el tipus d’enquadernació (llom i tapa), el gruix de les pàgines i les parts d’un llibre afecten a 

l’obertura del llibre. Tot seguit s’explica com s’ha arribat aquest resultat. 

 Dimensions 

En general, empíricament es veu que els llibres amb les pàgines amples són més fàcils de 

mantenir oberts. En altres paraules, per la llei de la palanca, el pes de la pròpia pàgina genera 

un moment en sentit cap abaix que evita o dificulta el moviment de la pàgina per si sola. 

Dit això, està clar que l’amplada és una dimensió influent. Aquesta afirmació s’evidencia 

amb el Gràfic B.1, on s’aprecia que a major amplada de pàgina menor és la força que cal fer 

per a mantenir un llibre obert. Cal veure si la resta també ho són. Per una altra banda, a la 

part central del gràfic, també es  posa de manifest que hi ha altres condicionants, ja que per 

una mateixa amplada es tenen varis pesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
18 A l’annex C hi ha les dades recopilades de tots els llibres examinats. 
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Gràfic B.2. Gruix respecte el pes mínim necessari per a mantenir un llibre obert. 

En relació al gruix s’observa que també hi ha forces en aquest espai que generen moments 

sobre l’eix de gir quan el llibre està obert, ja que és perpendicular a l’eix mencionat, com 

també ho és l’amplada. Aleshores, pel mateix raonament que abans es creu que el gruix és 

important. Per a comprovar-ho es realitza un gràfic de dispersió dels gruixos del llibres 

respecte el pes necessari per a què no es tanquin (Gràfic B.2) i a priori porta a pensar que 

no influencia ja que els punts es troben molt disgregats entre si, sense seguir cap 

comportament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstant això, la influència sembla clara malgrat el gràfic, com també sembla que hi hagi 

una relació entre l’amplada i el gruix. Aquesta última observació porta a realitzar un gràfic 

de l’amplada/gruix respecte el pes mínim necessari (Gràfic B.3), d’aquí es corroborra la 

influència del gruix i la relació esmentada.  

Mirant als extrems s’observa que per a relacions de l’amplada/gruix elevada (gruix estret i 

amplada gran) el pes necessari és baix, en canvi per a relacions baixes (gruix gran i amplada 

petita) el pes necessari és alt. 

Cal destacar que novament es posa de manifest la intervenció d’altres paràmetres que 

condicionen el comportament dels llibres, i es repetirà a la resta de gràfics que apareguin. 
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Gràfic B.3. Amplada/Gruix respecte el pes mínim necessari per a mantenir un llibre obert. 
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Gràfic B.4. Àrea/Gruix respecte el pes mínim necessari per a mantenir un llibre obert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte a l’allargada, aquesta és paral·lela a l’eix, això significa que no hi ha cap força que 

generi moment, per tant no sembla important. Nogensmenys, contribueix aportant pes a la 

pàgina, el qual repercuteix en el moment resultant d’aquesta força. Per això per un moment 

es pot pensar que podria ser interessant estudiar l’àrea de la pàgina, però amb la mostra 

presa s’ha provat que l’efecte final no és molt significatiu qualitativament parlant, a menys 

que l’alçada sigui considerablement gran (Gràfic B.4). Per això es simplifica l’anàlisi al gruix 

i a l’amplada. 
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 Enquadernació 

Experimentalment s’ha vist que hi ha lloms més flexibles que d’altres, per això sembla que 

la rigidesa del llom també influencia sobre el comportament del llibre, més concretament el 

tipus d’enquadernació. 

Aleshores, tot seguit es destrien les parts de l’enquadernació i s’identifiquen els 

responsables del patró detectat.  

 Llom buit (articulat) o ple (no articulat, fix)   Influeix 

 Tapa dura, semi-dura o tova     Influeix 

 Encolat.       No influeix 

 Unió de les pàgines: fresades o en quadernets  No influeix 

Com Rita Udina (2016) indica els lloms plens són menys flexibles que els buits ja que els fulls 

estan units al llom de la tapa. Els buits són més flexibles perquè hi ha un espai entre ambdues 

parts que facilita el lliure moviment de les pàgines, adaptant el radi de curvatura a cada 

obertura i en conseqüència equilibrant els pesos a banda i banda del llibre. El següent gràfic 

corrobora aquesta afirmació (Gràfic B.5), excepte pels dos punts de la part inferior dreta 

que s’expliquen a través d’un altre paràmetre. 
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Gràfic B.5. Amplada/Gruix respecte el pes mínim per a mantenir un llibre obert discretitzat pel tipus de llom. 
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Gràfic B.6. Amplada/Gruix respecte el pes mínim per a mantenir un llibre obert discretitzat pel tipus de tapa. 

Aleshores, la mal·leabilitat del llom sembla ser una característica necessària per a 

l’estabilitat d’un llibre obert. 

En quan a les tapes, aquestes són bastant dominants per això els llibres que separen bé la 

portada de la resta dels fulls tendeixen a tancar-se menys, els quals acostumen a ser de tapa 

dura (Gràfic B.6).  

 

 

 

 

 

 

 

  

En qualsevol dels dos últims casos coincideix que l’exterior (la tapa i el llom) ha de ser quasi 

independent de l’interior (les pàgines), ja que és molt més dur i dominant; la seva funció 

únicament ha de ser la de protegir les planes del llibre sense interferir al procés de lectura. 

L’encolat no aparenta ser una part molt influent ja que el gruix de cola és similar en tots. 

Similarment passa amb el tipus d’unió de les pàgines19, en el Gràfic B.7 no s’aprecia cap 

tendència especial (els punts es troben distribuïts de manera molt homogènia). 

 Pàgines 

Respecte el gruix de la pàgina s’ha observat que per a gruixos superiors a 0’1 mm els llibres 

tendeixen a tancar-se. Des d’un altre punt de vista es dedueix que com més prima és la 

                                                        
19 Unió tipus Fresat: unió pàgina a pàgina. Unió en quaderns cosits o grapats. 
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Gràfic B.7. Amplada/Gruix respecte el pes mínim per a mantenir un llibre obert discretitzat pel tipus d'unió 
de les pàgines. 

pàgina menys dominant és el radi de curvatura (Gràfic B.8), en conseqüència cal efectuar 

menys força sobre el llibre per a mantenir-lo obert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parts del llibre 

l Gràfic B.9 posa de manifest que per a un mateix llibre sempre cal col·locar més pes quan 

està obert pel principi (o pel final) que pel mig. Aleshores, això significa que els models que 
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Gràfic B.8.  Amplada/Gruix respecte el pes mínim per a mantenir un llibre obert discretitzat pel gruix 
de la pàgina. 
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Gràfic B.9. Pesos col·locats als extrems i al mig de cadascun dels 22 llibres analitzats. 

s’obtinguin han de treballar bé als extrems dels llibres. També se n’extreu que la força 

mínima necessària es troba dins el rang de (5, 100) g, i.e. (0’05, 1) N, segons la mostra presa. 

 

 

 

 

 

 

 Marges de lectura i angle d’obertura 

De la mostra estudiada s’extreu que el mínim marge superior, inferior i exterior és 

aproximadament d’1 cm. Podria ser una dada a tenir en compte si la solució es col·loca en 

algun d’aquests tres marges. 

Per una altra banda, dels quatre marges el més crític és l’interior perquè sovint és molt petit 

(0’5 – 1 cm), conseqüentment obliga a obrir molt el llibre. Per aquesta raó la solució trobada 

hauria d’assegurar un angle d’obertura d’aproximadament 180º, com a minim a la part  

superior o inferior, o ambdós alhora. 

B.2.  La física del problema 

Com s’ha vist els llibres, en ocasions, es troben en situació d’equilibri inestable degut a les 

tensions de compressió que es generen a la zona del radi de curvatura de les pàgines. I la 

repercussió d’aquestes tensions depenen dels paràmetres descrits anteriorment, és a dir,  

la rigidesa del paper, les dimensions dels llibre, la dominància del llom i les tapes, etc.  

Aleshores, la solució recau en pressionar les pàgines contra la superfície  de recolzament, 

per això la qüestió és saber on cal pressionar de manera eficaç. I la resposta és allà on esdevé 
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el moment flector màxim (Figura B.1, diagrama Mz), que és a l’inici del radi de curvatura20 

(Figura B.2, del punt B al D i zona ombrejada del llibre).  

D’aquesta manera es combat el problema des de l’arrel i es troba una possible zona on 

col·locar la solució (criteri de disseny).  

 

 

 

 

 

  

                                                        
20  Aquesta dada surt de l’estudi estàtic i dinàmic qualitatiu d’una página en equlibri inestable desenvolupat a 

l’annex D. 

A B C D 

Figura B.2. Zona conflictiva del 
llibre i perfil estudiat d'una pàgina. 

Figura B.1. Diagrama del moment flector, Mz, sobre una 
pàgina curvada vista de perfil. 

Mz màxim 
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Annex C. Dades dels llibres analitzats 

En aquest capítol es recullen les dades dels 22 llibres observats i analitzats. 

 

 

 



 

 

ID Allargada 
[cm] 

Amplada  
[cm] 

Gruix  
[cm] 

Gruix pàgina 
[mm] 

Llom Unió pàgines Tapa Pes al final 
[g] 

Peso al mig 
[g] 

1 17,5 11 2,5 0,150 ple fresat tova 50 25 

2 17,5 11 2 0,150 ple fresat tova 75 50 

3 18 11 3,5 0,090 buit en quaderns semi dura 100 50 

4 19,5 13 4 0,140 ple fresat tova 50 25 

5 19,5 13 2 0,070 ple en quaderns tova 35 0 

6 23,5 15,5 5 0,050 ple en quaderns tova 5 0 

7 23 16,5 2 0,150 ple en quaderns tova 35 0 

8 23 17 2 0,100 ple fresat tova 35 0 

9 21 15,5 2 0,100 ple en quaderns tova 10 0 

10 23,5 18 2 0,075 ple fresat tova 25 0 

11 21 15 1,7 0,070 ple en quaderns tova 10 0 

12 21 15 4 0,070 ple en quaderns tova 50 0 

13 23 17 1,5 0,080 ple fresat tova 25 0 

14 18,5 13 1 0,090 ple en quaderns tova 25 10 

 
Taula C.1. Recull de dades de 22 llibres 

 

  



 

  

ID Allargada 
[cm] 

Amplada 
[cm] 

Gruix [cm] Gruix pàgina 
[mm] 

Llom Unió pàgines Tapa Mín Pesos 
[g] 

Mín Pesos 
[g] 

15 25 19,5 5 0,080 ple en quaderns tova 25 0 

16 28,5 21,5 1,5 0,100 ple fresat tova 0 0 

17 30 21 0,5 0,065 ple fresat tova 0 0 

18 25 18 7 0,05 buit en quaderns dura 0 0 

19 27 20 6,5 0,1 buit en quaderns dura 10 0 

20 14 9 3 0,07 buit en quaderns dura 10 0 

21 21 14 4,5 0,1 buit en quaderns dura 25 5 

22 20 13 3 0,1 buit fresat semi dura 100 50 

 

Taula C.2. Recull de dades de 22 llibres 
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Figura D.2. Superior: esquema del sistema pàgina. Inferior: diagrama de sòlid lliure del sistema . 

Annex D. Anàlisi estàtic i dinàmic d’una 

pàgina 

Simplificacions considerades sobre el sistema: 

 Anàlisi de la meitat del llibre més inestable (Figura  D.1, b), en particular només una 

fulla (Figura  D.1, c). 

 Distribuició semi-uniforme del pes de la fulla, q, sobre aquesta (Figura D.2). 

 Eix de gir simplificat a un punt, D, equivalent a un encastament (Figura D.2). 

 Geometria de la fulla simplificada a una recta i una corba (Figura D.2. A-B:recta, B-

D: corba).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a estudiar l’equilibri del sistema s’aplica la 2a Llei de Newton: 

 ∑𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠ℎ𝑜𝑟𝑖𝑡𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑠⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑚𝑓𝑢𝑙𝑙𝑎 · 𝑎𝐻⃗⃗ ⃗⃗   (B.1) 

Figura  D.1. Simplificació del sistema estudi a una sola página. 
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𝑅𝐻 = 𝑚𝑓𝑢𝑙𝑙𝑎 · 𝑎𝐻 (B.2)  

 ∑𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒𝑠𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑠⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  = 𝑚𝑓𝑢𝑙𝑙𝑎 · 𝑎𝑉⃗⃗ ⃗⃗  (B.4) 

𝑅𝑉 − 𝑃 = 𝑚𝑓𝑢𝑙𝑙𝑎 · 𝑎𝑉 (B.5) 

On  

𝑎𝐻 i 𝑎𝑉 són les acceleracions horitzontal i vertical, respectivament. 

𝑚𝑓𝑢𝑙𝑙𝑎 és la massa de la fulla. 

𝑅𝐻 i 𝑅𝑉 són les reaccions d’enllaç a l’encastament D. 

𝑃 és el pes de la fulla. 

Aleshores,  

De (B.2):     𝑅𝐻 ≥ 0             
 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖 
⇒           𝑅𝐻 = 0 (B.6) 

De (B.2):     𝑅𝑉 − 𝑃 ≥ 0     
 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖 
⇒           𝑅𝑉 − 𝑃 = 0 (B.7) 

L’equació (B.6) sempre es compleix per la restricció a l’enllaç (el llom). En canvi l’equació 

(B.7), és imprevisible, depèn dels paràmetres dels llibres (el gruix de la pàgina, les tapes, 

etc.). Aleshores, davant d’aquesta incertesa cal fer un anàlisi dels esforços que pateix el 

sistema (Figura D.3). L’anàlisi basat en els exemples fets per Roure i Marimón (2009, p. 28-

35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.3. Diagrama d'esforços normals (Nx), tangencials (Ty) i moment flector (Mz) 

Mz màxim 



116 Subjecte pàgines 

 

  

Aleshores, en el diagrama del moment flector s’observa on té lloc el màxim Mz causant de 

què la pagina s’elevi i tombi a l’altre banda. Per tant, per a resoldre el problema cal aplicar 

una força en aquest punt o dins la zona conflictiva (de B a D).  

Gràficament es veuria com el moment disminueix fins anul·lar-lo. Altrament, es podria 

donar el cas que la zona verda del diagrama passés cap abaix, això voldria dir que s’aplica 

una força superior a la restricció RV, en conseqüència la fulla s’estaria deformant cap avall. 

No obstant això, aquest comportament no afecta al problema, al contrari, és favorable. 
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Annex E. Dades dels lectors analitzat 

En aquest capítol es recullen les dades dels 25 lectors observats i analitzats al metro, al tren, 

als restaurants i a particulars. També es poden apreciar 6 hàbits en fotografia de les 25 

preses21 (Figura  E.1). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                        
21 Per raons de dret d’imatge només s’adjunten les fotos fetes als usuaris que es troben a sales d’estudi i al sofà. Es 

poden trobar més exemples gràfics a la segona sèrie de fotos, preses amb el consentiment dels lectors enquestats, 
a l’annex XX. No s’han inclòs en aquest anàlisi perquè no es consideren totalment espontànies. 

Sala d’estudi Particular (sofà) 

Particular (sofà) Particular (sofà) 

Particular (sofà) Sala d’estudi 

Figura  E.1. Fotografies preses d'alguns lectors de la mostra observada i analitzada. 



 

 

  ID Posició de les mans 
[esquema] 

Codi de la 
posició 

Manera de subjectar 
les pàgines 

Superfície de 
recolzament 

Número de 
mans utilitzades 

Postura del 
lector 

Lloc 

1   Centre A Pinça A l'aire 1 Assegut/a Tren 

2   Costats A Pinça A l'aire 2 Assegut/a Tren 

3   Centre A Pinça Sobre les cuixes 1 Assegut/a Tren 

4   Centre D Pinça A l'aire 1 Dret/a Tren 

5   Centre C Pressiona Sobre les cuixes 1 Assegut/a Metro 

6   Costats A Pressiona Sobre les cuixes 1 Assegut/a Metro 

7   Centre A Pinça A l'aire 2 Dret/a Metro 

8   Costats A Pinça A l'aire 2 Assegut/a Metro 

 
Taula E.1. Recull de dades de 25 lectors. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Posició de les 
mans[esquema] 

Codi de la 
posició 

Manera de subjectar 
les pàgines 

Superfície de 
recolzament 

Número de 
mans utilitzades 

Postura del 
lector 

Lloc 

9   Costats A Pinça A l'aire 2 Dret/a Metro 

10   Llom No subjecta A l'aire 1 Assegut/a Tren 

11   Costats A Pinça A l'aire 2 Assegut/a Tren 

12   
Centre D 

Costats A i D 
Pinça i doblega A l'aire 2 Assegut/a Tren 

13   Costats A Pinça A l'aire 2 Assegut/a Tren 

14   Costats D Pinça i pressiona Sobre les cuixes 2 Assegut/a Metro 

15   Centre A Pressiona A l'aire 1 Assegut/a Tren 

16   Centre A Pinça A l'aire 1 Assegut/a Tren 

 
Taula E.2. Recull de dades de 25 lectors. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Posició de les mans 
[esquema] 

Codi de la 
posició 

Manera de subjectar 
les pàgines 

Superfície de 
recolzament 

Número de 
mans 

utilitzades 

Postura del 
lector 

Lloc 

17   
Centre A 
Costats D 

Pinça Sobre les cuixes 2 Assegut/a Tren 

18   Costat A, C i D Pressiona Sobre una taula 1 Assegut/a 
Sala 

d'estudi 

19   Centre A Pressiona Sobre una cuixa 1 Estirada Sofà 

20   Centre A Pinça A l'aire 1 Estirada Sofà 

21   Centre A Pinça A l'aire 1 Estirada Sofà 

22   Centre D Pinça A l'aire 1 Estirada Sofà 

23   Costats A Pressiona Sobre una taula 1 Assegut/a Restaurant 

24   Centre A Pressiona Sobre una taula 1 Assegut/a Restaurant 

 
Taula E.3. Recull de dades de 25 lectors. 



 

  

 ID Posició de les mans 
[esquema] 

Codi de la 
posició 

Manera de subjectar 
les pàgines 

Superfície de 
recolzament 

Número de 
mans utilitzades 

Postura del 
lector 

Lloc 

25   Centre A Pressiona Sobre una taula 1 Assegut/a 
Sala 

d'estudi 

 
Taula E.4. Recull de dades de 25 lectors. 
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Annex F. Patrons detectats (hàbits de lectura ) 

En aquest capítol es mostren tots els hàbits de lectura de la mostra (25 lectors) observada.
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Taula F.1. Imatge dels hàbits de lectura detectats junt amb l'esquema,  l'angle d'obertura corresponent, el número de mans que intervenen i l’efecte sobre el llibre. 

 

Patró detectat 
[imatge de les mans] 

Descripció del  
patró 

Esquema Angle  
d'obertura 

Número  
de mans  

Efecte sobre el llibre 

O
b

er
tu

ra
 C

O
M

P
LE

TA
 

  
(a) 

Estira i pressiona 
pels extrems 

  

αinferior ≈ αsuperior 2 
· Amplifica el pes del extrems. 
· Redueix la dominància del radi 
de curvatura. 

 

(b) 
Estira i pinça 
pels extrems i  

pel centre abaix 

  αinferior ≈ αsuperior 2 
· Amplifica el pes del extrems. 
· Redueix la dominància del radi 
de curvatura. 

  

(c) 
Estira i pinça 
pels extrems i  

pel centre adalt 

  αinferior ≈ αsuperior 2 
· Amplifica el pes del extrems. 
· Redueix la dominància del radi 
de curvatura. 

  

(d) 
Estira i pinça 
pels extrems i  

per tot el centre 

  αinferior ≈ αsuperior 2 
· Amplifica el pes del extrems. 
· Redueix la dominància del radi 
de curvatura. 

  

(e) 
Pressiona 

tot el centre o de la 
meitat cap abaix 

  αinferior ≈ αsuperior 1 
· Amplifica el pes del extrems. 
· Redueix la dominància del radi 
de curvatura. 

  
(f) 

Pressiona 
pels costats 

  αinferior ≈ αsuperior 2 
· Amplifica el pes del extrems. 
· Redueix la dominància del radi 
de curvatura. 
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Patró detectat 

[imatge de les mans] 
Descripció del 

patró 
Esquema Angle  

d'obertura 
Número  
de mans  

Efecte sobre el llibre 

O
b

e
rt

u
ra

 

C
O

M
P

LE
TA

 

 
(g) 

Pressiona 
per un costat 

  αinferior ≈ αsuperior 1 
· Amplifica el pes del extrems. 
· Redueix la dominància del radi 
de curvatura. 

O
b

e
rt

u
ra

 P
A

R
C

IA
L 

/ 

C
O

M
P

LE
TA

   
(h) 

Pinça  
pel centre abaix 

  αinferior ≥ αsuperior 1 
· Redueix la dominància del radi 
de curvatura. 

  
(i) 

Pinça  
pel centre adalt 

  αinferior ≤ αsuperior 1 
· Redueix la dominància del radi 
de curvatura. 

 
Taula F.2. Imatge dels hàbits de lectura detectats junt amb l'esquema,  l'angle d'obertura corresponent, el número de mans que intervenen i l’efecte sobre el llibre. 
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63%17%

4%

4%
8%

4%

Abaix Abaix i Mig
Abaix i Adalt Mig
Adalt Abaix, Mig i Adalt

Gràfic G.2. Col·locació de les mans  
en la vertical del llibre. 

54%38%

8%

Centre
Costats
Centre i Costats

Gràfic G.2. Col·locació de les mans 
en l’horitzontal del llibre. 

Annex G. Anàlisi i selecció del patró model 

Del total 11 patrons detectats es pretén identificar aquells que són més comuns, ja que 

seran els hàbits més pràctics i còmodes per a la majoria de la població, per tant susceptible 

de ser reproduït com a solució. 

Amb aquesta finalitat i amb les dades de la mostra recollida, s’avalua estadísticament la 

col·locació de les mans en l’horitzontal i la vertical del llibre, més la manera de subjectar les 

pàgines. 

 Col·locació en l’horitzontal del llibre, és a dir, al centre o als costats (Gràfic G.2): amb 

un 54% dels resultats la part central és la més escollida pels usuaris, seguit dels costats 

amb un 38%.  

 Col·locació en la vertical del llibre, és a dir, a la part d’abaix, al mig o adalt (Gràfic 

G.2): amb un 80% (63% + 17%) dels resultats els usuaris tendeixen a col·locar les mans 

de la meitat del llibre cap abaix. 
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59%

4%

4%

33% Pinça

Pinça i doblega

Pinça i pressiona

Pressiona

Gràfic G.3. Subjecció de les pàgines. 

 Subjecció de les pàgines (Gràfic G.3): amb un 59% dels resultats els usuaris utlitzen 

els dits com a pinces per a subjectar les pàgines. En segon lloc, amb un 33% pressionen 

sobre les pàgines. 

 

 

 

 

 

 

S’anota que la subjecció de les pàgines sembla ser un paràmetre bastant sensible al lloc on 

es trobi l’usuari, és a dir, sobre una taula s’acostumen a pressionar les pàgines, però en el 

metro els lectors tendeixen a pinçar-les perquè és més pràctic i còmode. Sempre depenent 

del tipus de llibre també. Per això la subjecció no es considera un factor significatiu per a la 

següent tria. 

Aleshores, segons els resultats els patrons més habituals són aquells que les mans es troben 

dins la zona grisa (Figura G.1, tot el centre i de la meitat cap abaix), com més fosca és l’àrea 

amb més freqüència s’hi situen les mans. Per tant, aquest serà un primer criteri de selecció. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura G.1. Les zones grises indiquen les àrees per 
on els usuaris tendeixen a subjectar les pàgines. 
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Com a segon criteri, es criba per aquells patrons on intervé únicament una mà, ja que 

simbolitza l’optimització del material i la forma, tal que sigui el més comode possible de 

transportar. 

I, com a tercer criteri, es trien les opcions que permeten una obertura aproximadament 

homogèni i completa. 

La selecció s’esquematitza a la taula de la pàgina següent (Taula G.1). 
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  Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 

Descripció i il·lustració del patró 
Les mans 

dins la zona 
més habitual 

Intervé una 
mà 

Obertura 
homogènia i  

completa 

Estira i pressiona 
pels extrems 

  X     

Estira i pinça 
pels extrems i  

pel centre abaix 
  X     

Estira i pinça 
pels extrems i  

pel centre adalt 
        

Estira i pinça 
pels extrems i  

per tot el centre 
  X     

Pressiona 
tot el centre o  

de la meitat abaix 
  X X X 

Pressiona 
pels costats 

  X     

Pressiona * 
per un costat 

        

Pinça  
pel centre abaix 

  X X   

Pinça  
pel centre adalt 

        

 
Taula G.1. Procés de selecció del patró model. Les creus indiquen quan un patró compleix el criteri. 

*: El setè patró podria passar la primera criba, però queda descartat perquè no sempre funciona. 

Només es desenvolupa aquesta acció quan una banda del llibre pesa molt. 
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Annex H. Benchmarking 

De la recerca de l’estat de l’art s’ha trobat un total de 31 productes (Taula H.3 - H6), els 

quals estan classificats en 5 categories, segons la seva forma o funció: peça petita, 

bookweigth, faristol, mecanisme i punt de llibre.  

La selecció de les solucions de referència es realitza en 4 fases dividides en dues etapes. A 

la primera es troben els productes més representatius del problema, mitjançant una 

retrospecció a l’inici del projecte on es defineix el model ideal (fase 1) i els requisits bàsics 

que cal complir (fase 2).  

A la segona es busquen aquelles solucions més habituals i més ajustades als objectius 

inicials, tot analitzant els poductes seleccionats per a cribar a través dels resultats estadístics 

que s’obtenen (fase 3) i novament pels requisits essencials (fase 4). 

 Fase 1 (Taula H.10 - H.9): es seleccionen aquells productes que compleixen la funció 

principal i les característiques del model ideal, és a dir, s’han d’integrar en el llibre 

i/o han de passar desapercebudes. De 31 productes es passa a 14. 

 Fase 2 (Taula H.12 - H.11): es trien aquells productes que millor s’adapten als 

requisits bàsics de la solució. És a dir, han de ser relativament fàcil de col·locar, de 

passar les pàgines, no poden dificultar la lectura (i.e. no poden ocultar el text en 

excés), s’han de poder utilitzar en diversos formats de llibres i han de ser còmode de 

transportar. De 14 productes es passa a 8. 

 Fase 3 (Taula H.14 - H.13): es seleccionen tots aquells productes que s’acostumen a 

col·locar al mateix lloc i subjecten les pàgines seguint un mateix mecanisme. 

 Fase 4 (Taula H.14 - H.13): s’apliquen de nou els criteris de la fase 2, però de manera 

més estricta. De 8 productes es passa a 2. 

Aleshores, a la primera fase tots els products catalogats com a faristol i mecanisme són 

descartats perquè no compleixen cap de les dues condicions (són voluminosos; Error! 

Reference source not found.). Per contra, el producte “Gimble taveller” (identificatiu ID 7) 

malgrat tampoc complir les condicions no es descarta perquè es tacta d’una peça petita 

aparentment còmode i pràctica.  
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Respecte els productes classificats com a overweigth només se’n selecciona un (ID 9) perquè 

tots són similars entre si, amb petites diferències poc significatives (Figura  H.2). 

 

 

 

Els “punts de llibre no desenvolupen la funció principal, però passen de fase perquè tenen 

unes formes interessants que poden aportar idees de cara al disseny de la solució. 

A la segona fase es descarten aquells productes que s’ajusten a les dimensions del llibre 

(allargada, amplada o gruix), limitant-se a un determinat tipus de llibre. La resta pincen un 

un gruix concret de pàgines (el decideix l’usuari; p.ex. ID 2) o directament pressionen sobre 

les planes (p.ex. ID 9).  

 

 

 

Figura  H.2. Imatges descartades a la fase 1 per ser massa semblants al producte 9. 

Figura  H.3. Productes descartats a la fase 2. 

Figura  H.1. Alguns dels productes descartats a la fase 1 degur al seu gran volum. 
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75%

12%

13%

Centre
Costats
Centre i Costats

Gràfic H.2. Col·locació de l'objecte 
en l’horitzontal del llibre. 

Gràfic H.2. Col·locació de l'objecte 
en la vertical del llibre. 

53%
26%

21%

Abaix

Meitat

Adalt

Tot seguit es busquen aquelles solucions que més s’ajusten als requisits bàsics, però no per 

això s’invalida totalment la llista anterior. Sempre hi pot haver alguna solució que 

proporcioni idees. 

A la tercera fase, anàlogament al cas del lector, s’avalua estadísticament la col·locació dels 

productes representatius en l’horitzontal i la vertical del llibre, més la manera de subjectar 

les pàgines. 

 Col·locació en l’horitzontal del llibre, és a dir, al centre o als costats (Gràfic H.2): amb 

un 75% dels resultats el centre és on s’acostumen a col·locar els productes. Aquest 

resultats coincideix amb el lector i respòn a la física del llibre, és a dir, els productes 

escollits s’acostumen a col·locar allà on radica el problema. 

 Col·locació en la vertical del llibre, és a dir, a la part d’abaix, al mig o adalt (Gràfic 

H.2): amb un 53% dels resultats els productes analitzats s’acostumen a col·locar adalt, 

totalment oposat al lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 Subjecció de les pàgines (Gràfic G.3): amb un 80% dels resultats la majoria de 

productes pincen (o clipen) les pàgines. 
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Gràfic H.3. Subjecció de les pàgines. 

 

 

 

 

 

El resultat de la posició vertical és interessant ja que és totalment contrària a la del lector, 

però no gaire significativa perquè la simetria horitzontal d’un llibre ajuda a què el producte 

que es col·loqui adalt també es pugui col·locar abaix. Una altra cosa és com es vengui que 

s’ha de col·locar en llibre i això condicioni al lector fent que un determinat producte sempre 

es col·loqui adalt, quan també podria anar abaix, i viceversa. 

Aleshores, segons els resultats els productes models són aquells que es troben dins la zona 

grisa (Figura G.1, tot el centre i adalt), com més fosca és l’àrea més probable és que s’hi situï 

una solució. D’aquí surt el criteri per a la tercera fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura H.4. Les zones grises indiquen les àrees per on els 
productes acostumen a subjectar les pàgines. 

Figura  H.5. Productes descartats a la fase 3. 
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A la quarta fase s’acota de nou pels requisits essencials de manera més rigurosa, a la Taula 

H.14 - H.13 es detalla el raonament de cada eliminació. 

 

 

 

Com a resum gràfic i ràpid, les solucions de referència de la fase 2 són: 

 

 

 

 

 

Les solucions model de la fase 4 són:  

 

 

Els processos de selecció seguits i els criteris aplicats s’esquematitzen a la Taula H.2 següent. 

 

 

  

Taula H.1. Productes descartats a la fase 4. 

Figura  H.6. Solucions de referència (fase 2). 

Figura  H.7. Solucions model (fase 4). 
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  Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

ID Nom producte 
Model 
ideal 

Requisits 
bàsics 

Anàlisi 
estadístic 

Requisits 
bàsics 

1 Thumb thing X X     

2 Little book holder X X X X 

3 Music Clip o holder page X X X   

4 Book Magic  X X X X 

5 Flip Klip X X X   

6 Book holder X X X   

7 Gimble traveller X       

8 Book Clip Band Comfortable X X     

9 Tros de tela pesant de pell X X X   

10 Tros de tela pesant de plàstic         

11 Tros de tela amb monedes         

12 Coixí         

13 Snake book weight         

14 Book on book         

15 The brilliant reading rest         

16 De filferro         

17 De fusta en forma de creu         

18 Rosa amb pinces         

19 Ultra plegable         

20 The book seat         

21 Book chair         

22 The travel book rest         

23 The hands stands         

24 Book and document holder         

25 Loooqs         

26 Sistema de suport i subjecció ajustable         

27 Punt de llibre a la cantonada X X X  

28 Finger print X       

29 Goma elàstica amb separador X       

30 Goma elàstica amb botó X       

31 'A' metàl·lica X X X  

Número total de productes seleccionats:  14 10 8 2 

 Solucions 

representatives 

Solucions 

model 
Taula H.2. Resum esquema dels processos de selecció 
seguits i els criteris aplicats i les llistes dels productes 
resultants a tenir en compte. 



 

  

  
ID Nom del producte Imatges del producte Enllaços  

(i fonts de les imatges) 

1 Thumb thing   Thumb thing 

2 Little book holder   That company called if 

3 Music Clip o holder page   Amazon 

4 Book Magic o Vbook   Vbook, Easy book clip 

5 Flip Klip   Flip Klip (video) 

6 Book holder   Buy korea 

 
Taula H.3. Recull de les imatges de l'estat de l'art. 

http://www.thumbthing.com/
http://www.thatcompanycalledif.com/17/book-holders/little-book-holder
https://www.amazon.com/gp/product/B000M74WXM/ref=pd_luc_rh_sim_02_02_t_ttl_lh?ie=UTF8&psc=1
http://www.vbookworld.com/
http://www.ezbookclip.com/index.htm
http://www.flipklip.com/flip1234.html
http://www.buykorea.org/product-details/book-holder--3002102.html#pdi01


 

 

  
ID Nom del producte Imatges del producte Enllaços 

7 Gimble traveller   That company called if, font2 

8 Book Clip Band Comfortable   Ebay 

9 Tros de tela pesant de pell   Miles Kimball 

10 Tros de tela pesant de plàstic   BookBones - Amazon 

11 Tros de tela amb monedes   Font 

12 Coixí   Font 

 
Taula H.4. Recull de les imatges de l'estat de l'art. 

http://www.thatcompanycalledif.com/116/book-holders/gimble-traveler
http://store503.com/gimble-traveller-hands-free-travel-reading-book-holder-telescopic-model.html
http://www.ebay.com/itm/262103013241?rmvSB=true
https://www.mileskimball.com/buy-personalized-leather-weighted-bookmark-310143
https://www.amazon.com/BookBone%C2%AE-Weighted-Bookmark-bookmark-tilted/dp/B01DMLVBTM
http://lifehacker.com/5833754/make-your-own-super-cheap-book-weight-out-of-duct-tape-and-pennies
https://www.etsy.com/listing/164198094/book-snake-book-weight-pattern-weight


 

  

0  
ID Nom del producte Imatges del producte Enllaços 

13 Snake book weight   Gresswell 

14 Book on book   Oh Gizmo, font2 

15 The brilliant reading rest   That company called if 

16 De filferro   Ortopedia Plus 

17 De fusta en forma de creu   Curiosite 

18 Rosa amb pinces   Tonsfun kid - Alibaba 

 
Taula H.5. Recull de les imatges de l'estat de l'art. 

http://www.gresswell.co.uk/book-care-archival/snake-weights.html
http://www.ohgizmo.com/2013/07/15/book-on-book-acrylic-paperweight/
http://www.brit.co/book-on-book/
http://www.thatcompanycalledif.com/183/book-holders/the-brilliant-reading-rest
https://www.ortopediaplus.com/atril-metalico-lectura-libros-blanco-ligero.html
http://www.curiosite.es/producto/atril-plegable-de-roble.html
http://www.alibaba.com/product-detail/Tonsfun-Kid-s-study-table-and_60151145081.html


 

 

 

  

ID Nom del producte Imatges del producte Enllaços 

19 Sonane super stand   Sonane Super Stand 

20 The book seat   The book seat, font2 

21 Book chair   Amazon 

22 The travel book rest   That company called if 

23 The hands stands   That company called if 

24 Book and document holder   Easy read 

 
Taula H.6. Recull de les imatges de l'estat de l'art. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.625981440785361.1073741850.238995519483957&type=3
http://thebookseat.com/
http://www.sevendaysopen.com/the-bookseat-aan-de-slag/
https://www.amazon.co.uk/Book-Stand-iPad-Holder-Cookery/dp/1905107080
http://www.thatcompanycalledif.com/200/book-holders/the-travel-book-rest
http://www.thatcompanycalledif.com/186/book-holders/the-hands-stand
http://easy-read.com/Easyread/welcome.html


 

  

 

  

ID Nom del producte Imatges del producte Enllaços 

25 Loooqs   -- 

26 
Sistema de suport i subjecció 
ajustable (patent) 

  Font 

27 Punt de llibre a la cantonada   Font 

28 Finger print   Amazon 

29 
Goma elàstica amb separador 
(Stay put) 

  Font 

30 Goma elàstica amb botó   -- 

 
Taula H.7. Recull de les imatges de l'estat de l'art. 

http://es.patentados.com/cip-2015/atriles-pupitres-facistoles/
https://elenabarrado.wordpress.com/2015/04/23/marcapaginas-rapidos-con-solo-un-sobre-especial-dia-del-libro-ideas-diy/
https://www.amazon.com/Fred-Friends-FINGER-bookmark-Random/dp/B003NTIMVO/ref=pd_sim_229_2?ie=UTF8&dpID=41RX%2Bu9%2Bg4L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=1F31ENEPQNY37YGVVTSC
http://www.makeit-loveit.com/2013/04/the-stay-put-elastic-fabric-bookmark-never-lose-your-place-again.html


 

 

ID Nom del producte Imatges del producte Enllaços 

31 'A' metàl·lica   Font 

 
Taula H.8. Recull de les imatges de l'estat de l'art. 

 

 

  

http://gonereading.com/product/clip-on-metal-letter-bookmarks/


 

  

 

 

  

ID Nom producte Categoria Aguanta les 
pàgines? 

S'integra en el 
llibre? 

Passa 
desapercebut? 

Descartat? Perquè? 

1 Thumb thing Peça petita A mitges Si Si Seleccionat 

2 Little book holder Peça petita Si Si Si Seleccionat 

3 Music Clip o holder page Peça petita Si Si SI Seleccionat 

4 Book Magic  Peça petita Si Si SI Seleccionat 

5 Flip Klip Peça petita Si SI No Seleccionat 

6 Book holder Peça petita Si Si Si Seleccionat 

7 Gimble traveller Peça petita Si No No Seleccionat 

8 Book Clip Band Comfortable Peça petita Si Si No Seleccionat 

9 Tros de tela pesant de pell Bookweight Si No No Seleccionat 

10 Tros de tela pesant de plàstic Bookweight Si No No Descartat. És com el producte 9. 

11 Tros de tela amb monedes Bookweight Si No No Descartat. És com el producte 9. 

12 Coixí Bookweight Si No No Descartat. És com el producte 9. 

13 Snake book weight Bookweight Si No No Descartat. És com el producte 9. 

14 Book on book Bookweight Si No No Descartat. No s'integra en el llibre i és voluminós. 

 
Taula H.9. Procés de selecció de la fase 1 (14 seleccionats i 7 eliminats). 



 

 

 

  

ID Nom producte Categoria Aguanta les 
pàgines? 

S'integra en el 
llibre? 

Passa 
desapercebut? 

Descartat? Perquè? 

15 The brilliant reading rest Faristol Si No No Descartat. No s'integra en el llibre i és voluminós. 

16 De filferro Faristol Si No No Descartat. No s'integra en el llibre i és voluminós. 

17 De fusta en forma de creu Faristol Si No No Descartat. No s'integra en el llibre i és voluminós. 

18 Rosa amb pinces Faristol Si No No Descartat. No s'integra en el llibre i és voluminós. 

19 Ultra plegable Faristol Si No No Descartat. No s'integra en el llibre i és voluminós. 

20 The book seat Faristol Si No No Descartat. No s'integra en el llibre i és voluminós. 

21 Book chair Faristol Si No No Descartat. No s'integra en el llibre i és voluminós. 

22 The travel book rest Faristol Si No No Descartat. No s'integra en el llibre i és voluminós. 

23 The hands stands Faristol Si No No Descartat. No s'integra en el llibre i és voluminós. 

24 Book and document holder Faristol Si No No Descartat. No s'integra en el llibre i és voluminós. 

25 Loooqs Faristol Si No No Descartat. No s'integra en el llibre i és voluminós. 

26 
Sistema de suport i subjecció 
ajustable 

Mecanisme Si No No Descartat. No s'integra en el llibre i és voluminós. 

27 Punt de llibre a la cantonada Punt de llibre Si Si Si Seleccionat 

28 Finger print Punt de llibre Si Si Si Seleccionat 

 
Taula H.10. Procés de selecció de la fase 1 (14 seleccionats i 7 eliminats). 



 

  

 

  

ID Nom producte Categoria Aguanta les 
pàgines? 

S'integra en el 
llibre? 

Passa 
desapercebut? 

Descartat? Perquè? 

29 Goma elàstica amb separador Punt de llibre Si Si Si Seleccionat 

30 Goma elàstica amb botó Punt de llibre Si Si Si Seleccionat 

31 'A' metàl·lica Punt de llibre Si Si Si Seleccionat 

 
Taula H.11. Procés de selecció de la fase 1 (14 seleccionats i 7 eliminats). 



 

 

 

  

ID Nom producte Categoria Facilitat de 
col·locació 

Facilitat en 
passar les 
pàgines 

Facilitat de 
lectura 

Aplicació en 
qualsevol llibre 

Còmode de 
transportar 

1 Thumb thing Peça petita 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

2 Little book holder Peça petita 2,50 3,75 5,00 5,00 5,00 

3 Music Clip o holder page Peça petita 2,50 1,25 5,00 5,00 5,00 

4 Book Magic  Peça petita 2,50 3,75 2,50 5,00 5,00 

5 Flip Klip Peça petita 3,75 5,00 5,00 5,00 3,75 

6 Book holder Peça petita 5,00 5,00 2,50 5,00 5,00 

7 Gimble traveller Peça petita 2,50 2,50 2,50 0,00 3,75 

8 Book Clip Band Comfortable Peça petita 1,25 5,00 3,75 5,00 5,00 

9 Tros de tela pesant de pell Bookweight 5,00 3,75 5,00 5,00 1,25 

27 Punt de llibre a la cantonada Punt de llibre 5,00 5,00 2,50 5,00 5,00 

28 Finger print Punt de llibre 5,00 2,50 5,00 0,00 5,00 

29 
Goma elàstica amb 
separador 

Punt de llibre 5,00 2,50 2,50 0,00 5,00 

30 Goma elàstica amb botó Punt de llibre 5,00 2,50 2,50 0,00 5,00 

31 'A' metàl·lica Punt de llibre 5,00 2,50 2,50 5,00 5,00 

 
Taula H.12. Procés de selecció de la fase 2 (10 seleccionats i 4 eliminats). 



 

  

 

  

ID Nom producte Observacions / Explicació de la selecció 

1 Thumb thing La seva funció principal és la d'aconseguir un angle d'obertura acceptable, no mantenir un llibre obert. 

2 Little book holder No sembla excessivament complicat col·locar-lo, però sembla que requereixi pràctica. 

3 Music Clip o holder page Les tres potes són igual de llargues, això implica que cal treure totalment l'objecte per a passar de pàgina. 

4 Book Magic  No sembla excessivament complicat col·locar-lo, però sembla que requereixi pràctica. Cobreix part del text. 

5 Flip Klip És un objecte bastant voluminós dins i fora del llibre. No sembla excessivament complicat col·locar-lo. 

6 Book holder Separa les pàgines, però si les pàgines dominen molt no aconsegueix evitar l'efecte acordeó. 

7 Gimble traveller Descartat. Està limitat a un determinat gruix de llibres. Tampoc queda dins del llibre una vegada es tanca. 

8 Book Clip Band Comfortable Aparenta ser bastant voluminós segons si el llibre és petit, estil llibre de butxaca. 

9 Tros de tela pesant de pell No queda dins del llibre una vegada es tanca. Tampoc sembla molt còmode de transportar perquè ha de pesar. 

27 Punt de llibre a la cantonada Es selecciona com a idea de mecanisme de subjecció, malgrat no desenvolupi la funció principal. 

28 Goma elàstica del dit Descartat. Està limitat a un determinat tipus de llibres i tampoc desenvolupa la funció principal. 

29 
Goma elàstica amb 
separador 

Descartat. Està limitat a un determinat tipus de llibres i tampoc desenvolupa la funció principal. 

30 Goma elàstica amb botó Descartat. Està limitat a un determinat tipus de llibres i tampoc desenvolupa la funció principal. 

31 'A' metàl·lica Es selecciona com a idea de mecanisme de subjecció, malgrat no desenvolupi la funció principal. 

 
Taula H.13. Procés de selecció de la fase 2 (10 seleccionats i 4 eliminats). 



 

 

 

  

ID Nom producte Preu 
[€] 

Esquema 
(col·locació) 

Codi esquema 
(col·locació) 

Tipus de 
subjecció 

Fase  
3 

Fase  
4 

Observacions / Explicació 
de la selecció 

1 Thumb thing 3   Centre A Pinça     Descartat. Es col·loca abaix. 

2 Little book holder 4   Centre D Pinça X X Seleccionat 

3 Music Clip o holder page 9   Centre D Pinça X   

Descartat. Totes tres potes són 
igual de llargues, això fa que 
s'hagi de treure i posar cada 
vegada que es passi la pàgina. 

4 Book Magic  9   Centre D Pinça X X Seleccionat 

5 Flip Klip 14   Centre A o D Pinça X   
Descartat. En comparació a la 
resta és bastant voluminós. 

6 Book holder --   Centre A, B o D Addherent X   

Descartat. No evita l'efecte 
acordeó, això fa que l'angle 
d'obertura sigui tancat quan el 
llibre domina. 

 
Taula H.14. Llista dels productes representatius del problema i els seus trets més característics. Més el procés de selecció de la fase 3 ( 8 seleccionats i 2 descartats) i 

4 (2 seleccionats i 6 descartats). 



 

  

 ID Nom producte Preu[
€] 

Esquema 
(col·locació) 

Codi esquema 
(col·locació) 

Tipus de 
subjecció 

Fase 
3 

Fase 
4 

Observacions / Explicació 
de la selecció 

8 Book Clip Band Comfortable --   Costats B Pinça     
Descartat. Es col·loca a la 
meitat. 

9 Tros de tela pesant de pell 9   
Centre  

+  
Costats A, B o D 

Pes X   
Descartat. En comparació a la 
resta és bastant voluminós i 
pesant. 

27 Punt de llibre a la cantonada --   Costats D Pinça X X Seleccionat 

31 'A' metàl·lica --   Costats D Pinça X X Seleccionat 

 
Taula H.15. Llista dels productes representatius del problema i els seus trets més característics. Més el procés de selecció de la fase 3 ( 8 seleccionats i 2 descartats) i 

4 (2 seleccionats i 6 descartats). 
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Annex I. Enquesta 

L’enquesta segueix el format TAM i la resposta l’escala LIKERT (1: Totalment d’acord; 2: 

D’acord; 3: Ni d’acord ni en desacord; 4: En desacord; 5: Totalment en desacord). 

I.1.  Preguntes de l’enquesta 

Dades personals 

 Edat 

 Estudis i/o professió 

Utilitat percebuda 

1. La solució escollida permetria realitzar altres tasques (ex/ escriure a l’ordinador). 

2. La solució escollida facilitaria la lectura. 

3. La solució escollida també podria servir com a punt de llibre. 

4. La solució escollida em permetria mantenir el llibre obert sobre la taula. 

Facilitat d’ús percebuda 

1. Utilitzaria la solució perquè no dificulta el pas de les pàgines. 

2. Utilitzaria la solució perquè és còmode de transportar. 

3. Utilitzaria la solució perquè permet inclinar el llibre. 

4. Utilitzaria la solució encara que deixi les pàgines marcades. 

5. Utilitzaria la solució encara que siguin dues o més peces independents. 

6. Utilitzaria la solució perquè es pot utilitzar en varis formats de llibres (diferents 

gruixos i amplades de pàgina). 

Intenció d’ús 

1. Utilitzaria la solució per a treballar/estudiar. 

2. Utilitzaria la solució per a llegir llibres d’oci (contes, novel·les, guies de viatge...) 

3. Utilitzaria la solució mentre llegeixo i faig una altra activitat alhora (ex/ menjar) 

4. Utilitzaria la solució mentre llegeixo al sofà, al llit o similar. 

5. Utilitzaria la solució mentre llegeixo al metro, al tren, a l’autobús o similar. 

Plaer d’ús 
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1. Els professionals (traductors, professors, periodistes,...) treballaran més còmodament. 

2. Podria ser un element distintiu i formar part de la moda. 

3. Podria ser motiu de regal. 

Hàbits de lectura i formats dels llibres 

1. Quin format de llibre utilitzes més sovint? (seleccionar una o vàries opcions) 

 

2. Són de tapa dura, tova o ambdós?  

a) Dura 

b) Tova 

c) nsnc 

3. Són durs, mal·leables o ambdós? 

a) Dur 

b) Mal·leable 

c) nsnc 

I.2.  Resultats de l’enquesta 

Es recorda que les respostes segueixen el següent format: 

1: Totalment en desacord 

2: En desacord 

3: No d’acord, ni en desacord 

4: D’acord 

5: Totalment en desacord 

  

A B C D E F 
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Utilitat percebuda 

Facilitat d’ús percebuda 

 

1. La solució escollida permetria realitzar 

altres tasques (ex/ escriure a l’ordinador). 

 

1,64%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5

2. La solució escollida facilitaria la 

lectura. 
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3. La solució escollida també podria servir 

com a punt de llibre. 

 

0,00%
6,56%
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4. La solució escollida em permetria 

mantenir el llibre obert sobre la taula. 
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47,54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5

1. Utilitzaria la solució perquè no dificulta 

el pas de les pàgines. 

 

1,64% 1,64%
9,84%

45,90%
40,98%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5

2. Utilitzaria la solució perquè és còmode 

de transportar. 
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Intenció d’ús 

 

3. Utilitzaria la solució perquè permet 

inclinar el llibre. 
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4. Utilitzaria la solució encara que deixi 

les pàgines marcades. 
 

 

13,11%

29,51%

19,67% 22,95%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5

5. Utilitzaria la solució encara que siguin 

dues o més peces independents. 

 

 

6,56%

19,67%
27,87%
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11,48%
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6. Utilitzaria la solució perquè es pot 

utilitzar en varis formats de llibres 

(diferents gruixos i amplades de pàgina). 
 

 

0,00% 1,64% 4,92%
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1. Utilitzaria la solució per a 

treballar/estudiar. 

 

3,28% 1,64%
6,56%
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2. Utilitzaria la solució per a llegir llibres 

d’oci (contes, novel·les, guies de viatge...) 

 

3,28% 4,92% 4,92%

45,90%
40,98%
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40%

50%

60%
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1 2 3 4 5



156 Subjecte pàgines 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaer d’ús 

 

 

3. Utilitzaria la solució mentre llegeixo i 

faig una altra activitat alhora (ex/ menjar) 
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4. Utilitzaria la solució mentre llegeixo al 

sofà, al llit o similar. 
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5. Utilitzaria la solució mentre llegeixo al 

metro, al tren, a l’autobús o similar. 
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1. Els professionals (traductors, 

professors, periodistes,...) treballaran més 

còmodament. 
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2. Podria ser un element distintiu i 

formar part de la moda. 

 

 

8,20%
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Hàbits de lectura i formats dels llibres 

 

 

3. Podria ser motiu de regal. 
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1. Quin format de llibre utilitzes més 

sovint? (seleccionar una o vàries opcions) 

 

2. Són de tapa dura, tova o ambdós? 

 

 

3. Són durs, mal·leables o ambdós? 
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I.3.  Recopilació de les fotos fetes als usuaris enquestats 

 

  



Enquesta 159 
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Annex J. Llista de requeriments i resum 

J.1.  Llista de requeriments 

 



 

 

 

  

ID Subfunció Requeriment 1 Requeriment 2 Requeriment 3 Requeriment 4 

1 
Subjectar unes quantes pàgines, 
no tot el gruix del llibre 

Clipar 35 pàgines       

2 Ser de poques peces Màxim 3 peces       

3 Tardar poc temps en col·locar-lo Màxim 30 segons       

4 
No flectar, ni deformar-se 
(amb el llibre obert) 

Ser rígid       

5 
Ser dinàmic (per tancar el llibre i 
passar de pàgina) 

Unions mòvils o  facilitar el 
desplaçament d'aquest en el 
llibre 

      

6 Tenir poc gruix 0'5 - 1 mm       

7 
Quedar fix  
(no hauria de relliscar...) 

Ajustar la zona de subjecció 
a poques pàgines 

Tenir un bon acabat 
superficial: addherent * [24] 

    

8 No dificultar el pas de les pàgines 3 - 4 moviments 
Ús amb una mà 
(preferiblement) 

Formes suaus i optimitzades 
(com el "Lilltte book 
holder") * [23] 

Lliscar sobre les pàgines 
sense marcar-les * [12] 

9 No ocultar part del text Minimitzar el material  
Formes suaus i optimitzades 
(com el "Lilltte book 
holder") * [23] 

Ser transparent (opcional, 
segons com sigui el disseny) 

  

10 (Passar desapercebut)         

 
Taula J.1. Llista de requeriments 



 

  

  ID Subfunció Requeriment 1 Requeriment 2 Requeriment 3 Requeriment 4 

11 
Lliure col·locació de la solució 
(adalt, abaix, costats) 

        

12* 
Lliscar sobre les pàgines sense 
marcar-les * [8] 

Tenir un bon acabat 
superficial: llis * [24] 

      

13 Material resistent al desgast 
Material resistent a 
l'oxidació 

      

14 Formes arrodonides Cantos i arestes arrodonides       

15 
Col·locació igual a ambdós 
costats del llibre 

Tenir simetria respecte l'eix 
vertical 

      

16 
Utilitzar suports gràfics indicatius 
d'ús i cares (anvers i revers) 

Grabar sobre el material 
Enganxar vinils sobre el 
material 

Pintar sobre el material 
(p.ex. serigrafiar) 

  

17 
Tamany de butxaca  
(com unes claus) 

1/6 part d'un llibre de 
butxaca tancat (aprox.) 

      

18 Pesar menys que un mòbil Màxim 100 g Ser de poca densita     

19 Material no magnètic         

20 Posar nom al producte CliPag (Clip + Pàgina)       

 
Taula J.2. Llista de requeriments 



 

 

 

 

  

Taula J.4. Llista de requeriments 

ID Subfunció Requeriment 1 Requeriment 2 Requeriment 3 Requeriment 4 

21 Dotar al producte d'adjectius Amigable Divertit i Elegant Discret i Insepatable Dinàmic 

22 
Poder ser de diferents colors 
(ajustat a cada franja d'edat) 

Material pigmentable       

23* 
Tenir formes suaus i 
optimitzades *  
[8 i 9] 

Com el "Little book holder"       

24* 
Tenir un bon acabat superficial 
[7 i 12] 

Llis Suau Addherent   

25 
Bona relació qualitat - preu: a 
nivell indutrial 

2-5 € a nivell industrial 
(sèries llargues) 

10-15 € a nivell artesanal 
(exclusiu) 

0,50 €/arxiu STL a nivell 
d'autofabricació (exclusiu o 
sèries curtes) 

  

26 Cuidar el packaging         

27 Desenvolupar altres funcions Punt de llibre Separador d'apartats Inclinar el llibre ... 

28 Regalar el producte (a l'inici) 
Regal per la compra d'un 
llibre 

Regal per la compra d'un 
llibre o una Rosa per St Jordi 

Regal en un a llibreria-
cafeteria per la compra d'un 
llibre o cafè 

Events públics relacionats 
amb els llibres 

29 Fer descomptes 2x1 ...     

30 Fer publicitat Per internet En diaris, revistes... 
Gent coneguda l'utilitzi en 
públic (p.ex. A la televisió) 

Events públics relacionats 
amb els llibres 

 
Taula J.3. Llista de requeriments 



 

  

  ID Subfunció Requeriment 1 Requeriment 2 Requeriment 3 Requeriment 4 

31 
Minimitzar el cost energètic i les 
emissions de CO2 

Utilitzar materials comuns i 
reciclables o reutilitzables 

Distribuïció: recorreguts de 
curta distància 

    

32 Gestionar els residus Reciclar el material Reutilitzar el material Reutilitzar el producte   

 
Taula J.5. Llista de requeriments 



 

 

J.2.  El ‘Perquè’ de cada subfunció 



 

  

1 

  

ID Subfunció Nivell 4 Nivell 3 Nivell 2 Nivell 1 

1 
Subjectar unes quantes pàgines, 
no tot el gruix del llibre 

    
Ser adaptable a varis 
formats de llibres 

Establir la lectura 

2 Ser de poques peces     Ser fàcil de col·locar Establir la lectura 

3 Tardar poc temps en col·locar-lo     Ser fàcil de col·locar Establir la lectura 

4 
No flectar, ni deformar-se (amb 

el llibre obert) 

Col·locar-lo al centre del 
llibre 

Poder trobar-lo dins del 
llibre quan s'obre i es 
tanca 

Ser fàcil de col·locar Establir la lectura 

Pressionar al centre del 
llibre on hi ha la curvaura 

Reduir el radi de 
curvatura 

Mantenir el llibre obert Establir la lectura 

Pressionar al centre del 
llibre on hi ha la curvaura 

Reduir el radi de 
curvatura 

Evitar l'efecte acordeó Establir la lectura 

Pressionar al centre del 
llibre on hi ha la curvaura 

Reduir el radi de 
curvatura 

Obrir prou el llibre Establir la lectura 

5 
Ser dinàmic (per tancar el llibre i 
passar de pàgina) 

Col·locar-lo al centre del 
llibre 

Poder trobar-lo dins del 
llibre quan s'obre i es 
tanca 

Ser fàcil de col·locar Establir la lectura 

6 Tenir poc gruix 

  
Trobar-lo dins del llibre 
quan s'obre i es tanca 

Ser fàcil de col·locar Establir la lectura 

Trobar-lo dins del llibre 
quan s'obre i es tanca 

Integrar-lo al llibre (Passar desapercebut) 
Ser còmode de 
transportar i guardar 

 
Taula J.6. Explicació del 'Perquè' de cada subfunció. 



 

 

 

  

ID Subfunció Nivell 4 Nivell 3 Nivell 2 Nivell 1 

7 
Quedar fix  
(no hauria de relliscar...) 

Pressionar al centre del 
llibre on hi ha la curvaura 

Reduir el radi de 
curvatura 

Mantenir el llibre obert Establir la lectura 

Pressionar al centre del 
llibre on hi ha la curvaura 

Reduir el radi de 
curvatura 

Evitar l'efecte acordeó Establir la lectura 

Pressionar al centre del 
llibre on hi ha la curvaura 

Reduir el radi de 
curvatura 

Obrir prou el llibre Establir la lectura 

  
Permetre a l'usuari 
recolzar el llibre com 
vulgui 

(Passar desapercebut) 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

8 No dificultar el pas de les pàgines 

  No dificultar la lectura (Passar desapercebut) 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

Poder tenir la solució 
dins del llibre, s'utilitzi o 
no, mentre es llegeix 

No dificultar la lectura (Passar desapercebut) 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

9 No ocultar part del text 

  No dificultar la lectura (Passar desapercebut) 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

Poder tenir la solució 
dins del llibre, s'utilitzi o 
no, mentre es llegeix 

No dificultar la lectura (Passar desapercebut) 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

10 (Passar desapercebut) 

Poder tenir la solució 
dins del llibre, s'utilitzi o 
no, mentre es llegeix 

No dificultar la lectura (Passar desapercebut) 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

      
Ser còmode de 
transportar i guardar 

 
Taula J.7. Explicació del 'Perquè' de cada subfunció. 



 

  

  ID Subfunció Nivell 4 Nivell 3 Nivell 2 Nivell 1 

11 
Lliure col·locació de la solució 
(adalt, abaix, costats) 

  
Permetre a l'usuari 
recolzar el llibre com 
vulgui 

(Passar desapercebut) 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

12* 
Lliscar sobre les pàgines sense 
marcar-les 

No dificultar el pas de les 
pàgines 

No dificultar la lectura (Passar desapercebut) 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

  No malmetre el llibre (Passar desapercebut) 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

13 Material resistent al desgast 

No marcar les pàgines en 
el temps 

No malmetre el llibre (Passar desapercebut) 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

  
No marcar les pàgines, ni 
el llibre en el temps 

No malmetre el llibre, ni 
el que l'envolta 

Ser còmode de 
transportar i guardar 

  
No ratllar, ni interferir en 
el funcionament d'altres 
objectes 

No malmetre el llibre, ni 
el que l'envolta 

Ser còmode de 
transportar i guardar 

14 Formes arrodonides 

No marcar les pàgines en 
el temps 

No malmetre el llibre (Passar desapercebut) 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

  
No marcar les pàgines, ni 
el llibre en el temps 

No malmetre el llibre, ni 
el que l'envolta 

Ser còmode de 
transportar i guardar 

  
No ratllar, ni interferir en 
el funcionament d'altres 
objectes 

No malmetre el llibre, ni 
el que l'envolta 

Ser còmode de 
transportar i guardar 

15 
Col·locació igual a ambdós 
costats del llibre 

  
Forma d'ús i col·locació 
clares 

Ser intuïtiu 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

 
Taula J.8. Explicació del 'Perquè' de cada subfunció. 



 

 

 

  

ID Subfunció Nivell 4 Nivell 3 Nivell 2 Nivell 1 

16 
Utilitzar suports gràfics indicatius 
d'ús i cares (anvers i revers) 

  
Forma d'ús i col·locació 
clares 

Ser intuïtiu 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

17 
Tamany de butxaca  
(com unes claus) 

    Ser petit 
Ser còmode de 
transportar i guardar 

Ser petit i lleuger 
Poder guardar-lo a 
qualsevol lloc (butxaca, 
bossa, moneder...) 

(Passar desapercebut) 
Ser còmode de 
transportar i guardar 

Ser petit i lleuger Integrar-lo al llibre (Passar desapercebut) 
Ser còmode de 
transportar i guardar 

18 Pesar menys que un mòbil 

    Ser lleuger 
Ser còmode de 
transportar i guardar 

Ser petit i lleuger 
Poder guardar-lo a 
qualsevol lloc (butxaca, 
bossa, moneder...) 

(Passar desapercebut) 
Ser còmode de 
transportar i guardar 

Ser petit i lleuger Integrar-lo al llibre (Passar desapercebut) 
Ser còmode de 
transportar i guardar 

19 Material no magnètic 

  
No marcar les pàgines, ni 
el llibre en el temps 

No malmetre el llibre, ni 
el que l'envolta 

Ser còmode de 
transportar i guardar 

  
No ratllar, ni interferir en 
el funcionament d'altres 
objectes 

No malmetre el llibre, ni 
el que l'envolta 

Ser còmode de 
transportar i guardar 

20 Posar nom al producte   Personificar el producte 
Posicionament en el 
mercat i a la ment de 
l'usuari 

Realitzar un plà de 
màrqueting i de 
comunicació 

 
Taula J.9. Explicació del 'Perquè' de cada subfunció. 



 

  

 

  

ID Subfunció Nivell 4 Nivell 3 Nivell 2 Nivell 1 

21 Dotar al producte d'adjectius   Personificar el producte 
Posicionament en el 
mercat i a la ment de 
l'usuari 

Realitzar un plà de 
màrqueting i de 
comunicació 

22 Poder ser de diferents colors Ser atractiu estèticament Percepció del producte 
Posicionament en el 
mercat i a la ment de 
l'usuari 

Realitzar un plà de 
màrqueting i de 
comunicació 

23 
Tenir formes suaus i 
optimitzades 

No dificultar el pas de les 
pàgines 

No dificultar la lectura (Passar desapercebut) 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

No ocultar part del text No dificultar la lectura (Passar desapercebut) 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

Ser atractiu estèticament Percepció del producte 
Posicionament en el 
mercat i a la ment de 
l'usuari 

Realitzar un plà de 
màrqueting i de 
comunicació 

24 
Tenir un bon acabat superficial: 
llis, suau i addherent 

Quedar fix  
(no hauria de relliscar...) 

Permetre a l'usuari 
recolzar el llibre com 
vulgui 

(Passar desapercebut) 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

Lliscar sobre les pàgines 
sense marcar-les 

No malmetre el llibre (Passar desapercebut) 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

No marcar les pàgines en 
el temps 

No malmetre el llibre (Passar desapercebut) 
Ser còmode i fàcil 
d'utilitzar 

Ser agradable al tacte Percepció del producte 
Posicionament en el 
mercat i a la ment de 
l'usuari 

Realitzar un plà de 
màrqueting i de 
comunicació 

25 
Bona relació qualitat - preu: a 
nivell indutrial 

  Percepció del producte 
Posicionament en el 
mercat i a la ment de 
l'usuari 

Realitzar un plà de 
màrqueting i de 
comunicació 

 
Taula J.10. Explicació del 'Perquè' de cada subfunció. 



 

 

 

 

  

ID Subfunció Nivell 4 Nivell 3 Nivell 2 Nivell 1 

26 Cuidar el packaging   Percepció del producte 
Posicionament en el 
mercat i a la ment de 
l'usuari 

Realitzar un plà de 
màrqueting i de 
comunicació 

27 Desenvolupar funcions extres   Proporcionar valor afegit 
Posicionament en el 
mercat i a la ment de 
l'usuari 

Realitzar un plà de 
màrqueting i de 
comunicació 

28 Regalar el producte (a l'inici)     Promocionar el producte 
Realitzar un plà de 
màrqueting i de 
comunicació 

29 Fer descomptes     Promocionar el producte 
Realitzar un plà de 
màrqueting i de 
comunicació 

30 Fer publicitat     Promocionar el producte 
Realitzar un plà de 
màrqueting i de 
comunicació 

31 Gestionar els residus     
Minimitzar l'impacte 
ambiental 

Requisits de caràcter 
general 

32 
Minimitzar el cost energètic i les 
emissions de CO2 

    
Minimitzar l'impacte 
ambiental 

Requisits de caràcter 
general 

 
Taula J.11. Explicació del 'Perquè' de cada subfunció. 
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Figura K.2. Esbós del disseny. D’esquerra a dreta: exemple d’aplicació del disseny; el 
disseny en perspectiva; la solució de perfil. 

Annex K. Propostes de disseny 

En aquest annex es motren els 12 dissenys pensats en l’ordre cronològic de concepció. Es 

descriuen cadascun d’ells i s’il·lustren a través d’esbossos, renderitzats i prototips realitzats. 

Cada proposta té associada una icona per a una identificació ràpida. 

K.1.  Disseny 1 

Aquest disseny consisteix en un clip pesant d’uns 100g (Figura K.2, 

peça taronja) i un tros de plàstic magnetitzat (Figura K.2, peça 

transparent).  

El plàstic transparent s’encarrega d’evitar el moviment de les pàgines 

que es volen llegir (efecte acordeó) i, el clip taronja fixa la solució en el llibre (pinçant unes 

quantes planes) i empeny les pàgines cap abaix gràcies al seu pes. Per això cal col·locar-ne 

un o dos, a banda i banda del llibre (adalt, abaix o al centre indiferentment), segons el 

comportament d’aquest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte el canvi de pàgines cal fer lliscar la pàgina per sota del plàstic i col·locar-la sota del 

plàstic de l’altre peça si fés falta.. 

Figura K.1. Icona 
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Figura  K.3. Prototip formal del disseny i com es col·loca. 

De les imatges s’observen funcions addicional com ara la de punt de llibre i separador 

d’apartats. I, es ressalta que aquest disseny es prèn com a referència pels tres propers. 

 

 

 

 

K.2.  Disseny 2 

Aquest concepte es basa en la idea anterior, ja que la forma 

de l’objecte és la mateixa, excepte la part superior on hi ha 

una ranura per a col·locar-hi una barra (Figura K.5).  

Com abans, el plàstic transparent evita l’efecte acordeó i el 

clip taronja es fixa al llibre, però no separa les pàgines ja que d’això se n’encarrega la barra, 

unint els clips col·locats a la part de dalt del llibre, a banda i banda d’aquest. D’aquesta 

manera el clip no cal que pesi tant, per contra s’incrementa el número de peces.  

Alternativament, la barra també es pot uitilitzar com a regla o altres en cas que no sigui 

necessària. Respecte el canvi de pàgina el procediment és igual al del disseny anterior. 

Figura  K.4. Icona 

Figura K.5. Esbós del disseny. D’esquerra a dreta: exemple d’aplicació del disseny; el 
disseny en perspectiva; la solució de perfil. 
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K.3.  Disseny 3 

En la mateixa línia del disseny anterior, aquest està format per dues 

peces semblants a les del disseny 1 i 2, unides per una goma 

elàstica.  

Les dues peces representades amb un quadrat partit a la icona 

(Figura K.6) es col·loquen a la part d’adalt del llibre i al centre, 

d’aquesta manera es fixa el disseny. Tot seguit, cal estirar la goma i enganxar-la en el llibre 

amb un addhesiu, així s’aconsegueix obrir el llibre i mantenir-lo obert, com també s’evita el 

vaivé de les pàgines (efecte acordeó).  

Per a canviar de plana cal desenganxar la goma del llibre i girar cap amunt, es passa de 

pàgina i es torna a tensar la goma enganxant-la de nou.  

  

 

 

 

 

 

 

K.4.  Disseny 4 

Partint de la primera idea en surt una altra versió formada 

per quatre peces (Figura K.8). El clip (peça taronja), el pes 

(peça verda), la unió (tros de plàstic o tela que uneix el clip 

i el pes) i la barra que passa a través del pes (peça grisa). 

Figura K.6. Icona 

Figura K.8. Icona 

Figura  K.7. Prototip formal del disseny. D'esquerra a dreta: Exemple d’aplicació del disseny; 
Vista frontal (adalt); Vista posterior (abaix). 

Frontal 

Posterior 
Corda tensada i 
enganxada en el 

llibre 

Gir al voltant 
de l’eix 
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En aquest cas el clip és lleuger i la seva funció és la de fixar la solució en el llibre (es col·loca 

a la part superior i aprop del centre). El pes és pesant i s’encarrega d’exercir una força cap 

abaix, per a què la barra actui sobre el centre del llibre separant les pàgines i mantenint-lo 

obert. Per acabar, mitjançant el tros de plàstic el pes es torna abatible, així que per a passar 

de pàgina s’alliberen les planes del pes aixecant la peça verda, es canvia de pàgina i es torna 

a col·locar el pes damunt la nova pàgina.  

 

 

 

 

 

 

K.5.  Disseny 5 

Aquest disseny neix de l’art de la papiroflexia, jugant amb diverses 

formes geomètriques. La solucio està formada per sis triangles 

equilàters i cadscun desenvolupa una funció.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  K.9.Esbós del disseny. D’esquerra a dreta: exemple d’aplicació del disseny; 
el disseny en perspectiva; la solució de perfil. 

Desplaçament 
horitzontal 

Abatible 

Figura K.10. Icona 

1: fixa el clip al llibre (darrera les pàgines). 
2: determina l’angle d’obertura. 
3: separa les pàgines i manté el llibre obert. 1 

3 

2  

Figura K.11. Adalt: explicació de la funció de cada triangle del disseny. Abaix: diferents vistes del prototip formal 
(plegat i desplegat) fet amb paper. 

Rotació del triangle 
3 al voltant de l’eix 



176 Subjecte pàgines 

 

  

La següent seqüència d’imatges (Figura K.12) mostra com s’utilitza la solució, des de que es 

troba dins del llibre fins que s’estableix la lectura. 

 

 

 

 

 

 

Pel canvi de pàgines cal moure els triangles frontals, número 3 (Figura K.11), passar de 

pàgina i tornar a col·locar el triangle al seu lloc. 

A la imatge (e) (Figura K.12) s’observa un angle d’obertura bastant tancat d’uns 90º 

aproximadament. Pot ser suficient per a llegir llibres d’oci estirat al sofà, per exemple, però 

és un clar desavantatge si el que es vol és tenir el llibre sobre la taula amb una obertura gran 

(Figura  K.13, imatge (b)). 

 

 

 

 

 

 

Malgrat aquest inconvenient el disseny evoluciona ja que sembla ser una solució factible. 

Cal aconseguir un angle d’obertura més gran i trobar el material adequat que sigui flexible, 

Vista del llibre 
plegat amb el 

prototip a dins. 

Obertura del 
llibre.  

Vista del 
disseny plegat 
dins del llibre.  

Llibre obert 
amb el disseny 

desplegat. 

Vista del 
disseny 

desplegat. 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Figura K.12. Procés d'obertura d'un llibre, subjectant-lo amb les mans i utilitzant el disseny 5. 

Detall del prototip col·locat 
en el llibre. 

S’aprecia un angle d’obertura 
tancat. 

(b) (a) 

Figura  K.13. Perspectiva del llibre recolzat damunt d’una taula i utilitzant el disseny 5. 

Triangle 3 

Triangle 2 
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per a què es pugui plegar dins del llibre, rígid, per a què mantingui el llibre obert, i resistent 

a la fatiga, per a què es pugui plegar i desplegar tantes vegades com es vulgui. 

S’avança que aquestes propietats difícilment es trobaran en un únic material simple. Per 

tant possiblement faci falta treballar amb diferents tipus de materials i/o materials 

compostos, combinat amb la forma més adequada i optimitzada.  

A més a més també es destaca la possibilitat d’incorporar algun tipus de molla, però seria 

l’últim recurs ja que amb aquest mecanisme s’estaria complicant el disseny i la fabricació.  

Tot seguit s’esquematitzen les proves realitzades i s’assenyala la forma definitiva d’aquest 

model (Figura  K.14 - K.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 0 

Primer prototip formal fet 
de paper. 

Fase 1 

Prototips funcionals fets 
d’alumini forrat amb addhesiu 

transparent. 

· Es pretén donar rigidesa a la 
peça mantenint la flexibilitat dels 
plecs. 

· Per a què la peça no rellisqui i 
sorti del llibre cal fixar els 
triangles que van darrera de les 

pàgines (triangle 1, Figura 
K.11), per això se’ls hi enganxa 

paper de llimar. 

Fase 2 

Prototips funcionals fets 
amb làmina de polipropilè. 

· Es pretén apropar-se a la 
forma que millor funciona, 
variant les dimensions dels 
triangles. 

· Es treballa amb polipropilè 
perquè és més fàcil i ràpid de 
tractar que l’alumini, i perquè 
es volen provar les seves 
propietats mecàniques (semi-
rígid, flexible i resistent a la 
fatiga).  

Fase 3 

Proves combinant alumini forrat 
i  làmina de polipropilè.  

· De l’anterior fase s’escullen 
aquells prototips que han donat 
més bon resultat i se’ls millora.  

· S’optimitza la forma i  
s’enforteix la part central 
vertical, tal que l’anomenat 
triangle 3 sigui efectiu i 
pressioni contra les pàgines. 
S’afegeix a la zona un clip de 
filferro desplegat. 

Fase 4 

Prototip funcional fet amb malla 
d’acer inoxidable. 

 

· S’extén la idea del filferro, de 
l’anterior fase, a tota la peça. 
Buscant una peça rígida, dúctil i 
amb prou força per a mantenir 
el llibre obert. 
 
· Es descarta perquè és molt 
difícil de manejar. 
 

Figura  K.14. Evolució del disseny, des del prototip inicial fins a la forma final (requadrada amb taronja). Els prototips  están ordenats cronològicament, d’esquerra a 
dreta, i de dalt a baix. 



 

 

 Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Figura  K.15. Evolució del disseny, des del prototip inicial fins a la forma final (requadrada amb taronja). Els prototips  están ordenats cronològicament, d’esquerra a 
dreta, i de dalt a baix. 
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K.6.  Disseny 622 

Aquesta idea introdueix un nou mecanisme, l’articulació (Figura 

K.17). Està formada per dues peces: el clip (peça taronja), que fixa la 

solució al llibre pinçant unes quantes pàgines, i la barra (peça grisa), 

que pressiona sobre ambdues pàgines per a separar les pàgines i 

mantenir el llibre obert. 

Per a passar de pàgina cal rotar la barra, allunyant-la del centre del llibre, fer lliscar la pàgina 

fins a treure-la de la zona on hi ha el clip i tornar a col·locar la barra com abans.  

 

 

 

 

 

K.7.  Disseny 723 

Continuant amb la idea de l’articulació (disseny 6) neix aquest disseny 

format per tres barres: dues s’encarreguen de separar les pàgines i 

mantenir el llibre obert (es col·loquen sobre les dues planes que es 

llegeixen) i l’altre completa el disseny per a poder fixar-lo en el llibre 

(Figura K.19). S’apunta que l’articulació sobresurt del llibre una vegada plegat.  

 

 

 

                                                        
22 Proposta de disseny d’en Joaquín Fernández. 
23 Proposta de disseny d’en José María Sanz. 

Figura  K.16. Icona 

Figura K.17. Esbós del disseny. Exemple d'ús i col·locació. 

Figura K.19. Procés d'obertura d'un llibre, damunt d'una taula i utilitzant el disseny 7. 

Figura  K.18. Icona 
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Per a canviar de pàgina cal unir les dues barres frontals i allunyar l’objecte del centre, fer 

lliscar la pàgina i, per últim, col·locar de nou les barres. 

A la següent tira d’imatges s’aprecien els canvis en la forma de l’objecte i la millora de 

l’articulació en volum (Figura K.20). També s’observa que entre les dues barres frontals i la 

posterior hi ha un espai per a col·locar-hi vàries pàgines i així fixar l’objecte al llibre.  

 

 

 

 

 

K.8.  Disseny 8 

Aquest disseny està format per un clip, que es col·loca al centre 

i adalt del llibre per a fixar l’objecte, i una barra unida a ell a 

través d’una articulació, que s’encarrega de separar les pàgines 

i mantenir el llibre obert pressionant directament sobre el radi 

de curvatura.  

En quant a passar de pàgina cal rotar la barra cap amunt, lliscar la pàgina per sota del clip i 

tornar a col·locar la barra (Figura K.22). 

 

 

 

 

 

Figura  K.21. Icona 

Figura K.20. Evolució del disseny, des del prototip inicial fins a la forma final (de cara i de perfil); 
ordenats cronològicament d’esquerra a dreta. 

· De plàstic 
· Articulació amb 

un cargol 
 

· D’alumini 
· Articulació amb 

un cargol 
 

· D’alumini 
· Articulació amb 

un cargol 
 

· D’alumini 
· Articulació 
amb rebló 

 

Figura K.22. Procés d'obertura d'un llibre, damunt d'una 
taula i utilitzant el disseny 8. 
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Figura K.23. Evolució del disseny, des del prototip inicial fins a la forma final; 
ordenats cronològicament d’esquerra a dreta. 

Es destaca que per aquest cas la zona de l’articulació és complicada ja que fa molt embalum 

en el llibre una vegada plegat, per contra queda totalment dins del llibre.  

Malgrat això, resulta fàcil de manejar per això es desenvolupa més la idea procurant 

optimitzar l’articulació i la forma. El resultat i el procés de l’evolució es mostra a la Figura 

K.23 i K.24,  i s’explica tot seguit. 

 Els primers prototips es fabriquen amb alumini i la unió clip-barra és a través d’un 

cargol.  

 A continuació (peça verda) s’imprimeix en 3D per a provar les seves propietats 

mecàniques, però el gruix no és l’adequat i tampoc es millora en quant a l’articulació. 

Per contra, s’avança en la forma passant de quadrada a triangular sense malmetre 

la seva funció.  

 En el següent pas (peça taronja) es perfecciona la forma allargant la part posterior 

per a facilitar l’entrada de les pàgines i s’innova l’articulació, dissenyant un piu que 

sobresurt del clip i passa a través de la barra.  

 Seguidament (peça vermella), es perfecciona l’articulació i es proven les propietats 

mecàniques de la peça impressa amb diversos llibres. Els resultats no són 

satisfactoris. La barra ha de ser d’un material més rígid, tal que no flexi amb la foça 

de les pàgines. 

 En acabat s’imprimeix el clip (peça vermella) i s’utilitza alumini per a la barra, 

d’aquesta manera s’aconsegueix l’efecte desitjat. Amb aquesta combinació (peça 

groga i alumini) es proven diferents formes pel clip; la més optimitzada i funcional 

resulta ser l’estructura curta i triangular (requadrada a la Figura K.24). 

 

 

 

 

 

 



Propostes de disseny 183 

 

 

 

   

 

 

 

K.9.  Disseny 9 

Aquest disseny són tres peces, dues fixes al llibre i l’altre mòbil, 

encarregada de separar les pàgines i mantenir el llibre obert.  

Una de les peces fixes s’encarrega de pinçar unes quantes pàgines 

del llibre (per dalt o per baix, i al centre del llibre; és la peça verda 

de la Figura K.26), l’altre és la guia per a la peça mòbil. Aquesta última es desplaça 

horitzontalment al llarg de l’amplada del llibre per a mantenir-lo obert, i verticalment per a 

pressionar o deixar de pressionar les pàgines i així poder canviar de plana. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura  K.25. Icona 

D.H. D.V. 

Figura K.26. Prototip formal del disseny. Indicacions de la seva col·locació i funcionament. 

Desplaçament vertical (D.V.) 

Pressionar al centre del llibre o 
l’allibera per a passar de pàgina. 

Amb aquest clip 
es pincen unes 

quantes pàgines. 

Guia pels desplaçaments 
horitzontal i vertical. 

Figura K.24. Proves de la forma més adequada pel clip (la resultant està requadrada). 

Curt i triangular Curt i curvat 

Llarg i triangular Llarg i curvat 
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K.10.  Disseny 10 

Es tracta d’un tros de tela amb dos pesos als extrems, per a fixar la 

solució en el llibre, i una barra central pesant i ample, encarregada de 

separar les pàgines i matenir el llibre obert (Figura K.28).  

La manera de col·locar-lo en el llibre és com la del cinquè disseny amb 

la diferència del material, que és més dúctil i prim. Això permet plegar 

el llibre amb la solució a dins sense que ocupi molt espai. 

Per a canviar de pàgina cal desplaçar la barra cap amunt, passant-la al llom, canviar de 

pàgina i tornar a col·locar la barra a seu lloc.  

 

 

 

 

 

K.11.  Disseny 11 

Es tracta d’un disseny robust i poc voluminós format per una sola peça 

doblegada, que desenvolupa la funció de clip i alhora manté el llibre 

obert, gràcies a la seva forma estretat i allargada del davant (Figura  

K.31).  

Està pensat per a què es pugui col·locar tan adalt, com abaix del llibre, però sempre al centre 

si el que es vol es tenir el llibre obert (Figura  K.30).  

D’altra banda la part posterior és estreta i allargada verticalment per a facilitar la inserció 

de les pàgines. D’aquesta manera també s’afavoreix el canvi d’aquestes, desplaçant 

Figura K.27. Icona 

Figura K.29. Icona 

Figura K.28. Esbós del disseny. Exemple d'ús i col·locació (la part del dibuix discontinu 
representa que van per darrera les pàgines). 

Girar la part frontal  
al voltant de l’eix 
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Figura  K.30. Procés d'obertura d'un llibre, damunt 
d'una taula i utilitzant el disseny 11. 

l’objecte cap amunt, sense treure’l totalment del llibre, canviar de pàgina i tornant a 

col·locar l’objecte al seu lloc. 

 

 

 

 

 

Tot seguit s’esquematitzen les proves realitzades i s’assenyala la forma definitiva del model 

(Figura  K.31). 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

Figura  K.31. Evolució del disseny, des del prototip inicial fins a la forma final; ordenats cronològicament 
d’esquerra a dreta, i de dalt a baix. 

Fase 0 Fase 1 Fase 2 

Prototips formals 
fets d’alumini. 

Prototips funcionals 
d’alumini. 

Prototips funcional 
imprès en 3D amb PLA. 

· Es perfecciona la forma 
de l’objecte tal que sigui 
més fàcil d’utilitzar i 
estètica. 

· Es posa a prova una 
versió autofabricada a 
través de la tecnologia 
FDM (deposició de 
material fos; Fused 
Deposition Modeling) 
amb PLA. En resulta una 
peça amb males 
propietats mecàniques 
(fràgil), principalment 
pel procés de fabricació 
aplicat ja que  indueix un 
comportament 
anisotròpic a les peces. 

Fase 3 

Prototips funcionals 
fets d’alumini. 

· La forma és funcional i 
l’alumini s’apropa a les 
propietats mecàniques 
que hauria de tenir el 
material escollit. Excepte 
per l’elevada ductilitat. 

· Es treballa la forma tal 
que sigui més efectiva i 
no rellisqui del llibre. 

· Es dissenyen tres potes: 
les laterals mantenen el 
llibre obert i la central és 
més llarga per a poder 
doblegar-la i facilitar 
l’entrada de les pàgines. 

· Es prolonga la part 
frontal amb la finalitat 
d’obrir més el llibre i 
evitar que s’escapi.  
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K.12.  Disseny 1224 

Es tracta d’una simplificació de l’onzè disseny matenint la seva forma 

bàsica (forma de “T”), però en una sola dimensió, és a dir, es una peça 

plana (Figura K.32).  

Es substitueix el doblec per dues ranures, a la zona central, on s’hi 

col·loquen les pàgines i queden travades. D’aquesta manera l’objecte queda fixat al llibre, 

per contra sobresurt una mica d’aquest (Figura  K.33). Per una altra banda es conserven les 

potes laterals, encarregades de mantenir el llibre obert i evitar el bellugueig de pàgines. 

Respecte al canvi de pàgina cal treure les planes falcades a les ranures, passar de pàgina i 

tornar-les a travar. 

 

 

 

 

Tot seguit s’esquematitzen les proves realitzades i s’assenyala la forma definitiva d’aquest 

model (Figura K.34). 

 

 

 

                                                        
24 Proposta de disseny d’en Manuel Lahora. 

Figura K.32. Icona 

Figura  K.33. Procés d'obertura d'un llibre, damunt d'una 
taula i utilitzant el disseny 12. 
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Fase 0 

Primer prototip formal fet de 
poliamida. 

Fase 1 

Prototips funcionals fets amb alumini, 
polipropilè i material de CD. 

Fase 2 

Prototips funcionals fets amb 
alumini i acer inoxidable. 

· Dels tres materials testejats el que 
ofereix les millors propietats 
mecàniques és l’alumini. 

· Es treballa la forma tal que sigui 
més efectiva. 

Figura K.34. Evolució del disseny, des del prototip inicial fins a la forma final; ordenats 
cronològicament d’esquerra a dreta, i de dalt a baix. 

· Es valida la primera forma funcional 
definida, però cal optimitzar-la. 

· Es suavitzen els contorn i es 
defineixen les ranures.  

· L’última versió feta d’acer 
inoxidable satisfà les propietats 
mecàniques del disseny (rígid i 
elàstic alhora, amb efecte memòria)  

Alumini 

Polipropilè 

Material de CD 

Alumini 

Alumini 

Acer inoxidable 
AISI 301 
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Annex L. Fitxa tècnica: acer inox. AISI 301 
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Fitxa extreta de la web d’Acerinox (Acerinox, 2016) 
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Annex M.  Fitxa tècnica: Delrin® 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fitxa tècnica: Delrin® 500 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa extreta de la web http://www.t-link.com.hk/  (t-link, 2016) 

http://www.t-link.com.hk/
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Annex N. Fitxa de dades de seguretat: Delrin® 

500 
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Fitxa subministrada per DuPont™ (DuPont™, 2016a). 
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Annex O. Plànols



 

 

  



 

  

  



Plànols 205 

 

 

  



206 Subjecte pàgines 

 

  

Annex P. Tècniques artesanals 

P.1.  Tall amb serra 

Aquesta tècnica és totalment artesanal ja que cada peça que es fabrica cal serrar-la, 

desbastar-la (amb llima) i polir-la (amb paper de llimar) manualment (Figura P.2).  

El material emprat és: 

 Una làmina de llautó de 0’8 mm. 

 Serres de vogir per a tallar metalls del número 2/0. 

 Broques de 0’6 mm, 1’1 mm  1’5 mm. 

 Llimes o paper esmeril de grà 500, 1.200 i 2.500. 

 Ànima de 2,5 mm. 

 Líquid decapant. 

 Vernís per a metalls d’ús en joieria i dissolvent. 

Les eines emprades són: 

 Arc de serra. 

 Trepant de peu (control amb micromotor). 

 Vàries llimes. 

 Martell amb punta de goma. 

 Alicates planes  i mitja canya-plana. 

 Bufador. 

 Paper, pega per a paper, estisores, llapis, pinzell i filferro (“camaraña”). 

El procés és el següent: 

1. Peça de paper tallada: s’imprimeix en paper la peça a escala real (1:1), es talla i 

s’enganxa sobre la làmina de llautó (Figura P.1). 

2. Peça de llautó tallada: tot seguit es talla la peça, es desbasta i es poleixen els marges 

(Figura P.2). 
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3. Tall dels signes d’ortografia: seguidament es tallen els motius gràfics imprimits en 

paper, s’enganxen sobre la peça de llautó i es perfilen les figures. És a dir, es perfora 

la peça, i es serren, es llimen i es poleixen les figures, així com també tota la peça 

novament. Per últim es torna a polir, però manualment (Figura P.3).  

Figura P.1. Imatges del procés de la primera etapa. 

(a) Impressió en paper. (b) Peça de paper sobre 
la xapa de llautó. 

Figura P.2. Imatges del procés de la segona etapa: tallar - desbastar - polir , i de la taula de treball. 

(a) Tallar. (b) Desbastar (llima). (c) Polir (paper de llimar). (d) Peça semi-acabada. 
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4. Doblec de la peça: el següent pas és escalfar la zona de la peça per on cal doblegar-la; 

aquest doblec es realitza amb una ànima de 2’5 mm de diàmetre. Tot seguit es golpeja 

la corba amb un martell per a reforçar la zona i assegurar l’efecte molla. S’observa que 

el martell ha de ser de goma per a no marcar la peça (Figura P.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Curvatura de les extremitats frontals: Tot seguit es corben le puntes de les extremitats 

frontals amb les alicates, es neteja la peça amb líquid decapant i es torna a llimar 

manualment (Figura P.5). 

 

Figura P.4. Imatges del procés de la quarta etapa: escafar - doblegar - picar la peça. 
Zona de treball amb foc i les eines emprades. 

(a) Escalfament de 
la peça. 

(b) Ànima per a doblegar la 
peça en un cargol. 

(c) Peça semi 
doblegada i 

comprovació de 
les dimensions. 

(d) Reforç de la 
corba picant-la 

amb un martell. 

(a) Perforació i tall dels 
signes ortogràfics. 

(b) Desbastar 
(llima). 

Figura P.3. Imatges del procés de la tercera etapa. 

(c) Polir (paper de 
llimar). 

Paper de llimar 
manual i elèctric. 
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Figura  P.7. Peça acabada. Vista posterior i frontal. 

 

 

 

 

6. Peça vernissada: per acabar s’aplica una capa de vernís per a protegir la peça de la 

corrossió i donar-li un aspecte brillant. Com? Es talla un tros de filferro i es prepara el 

vernís segons la proporció indicada pel fabricant (preparació del vernís). A continuació 

es vernissa la peça submergint-la a la solució preparada, es deixa assecar uns minuts 

i per últim s’elimina el vernís que hagi quedat en els forats de les figures perfilades 

(Figura P.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Indicacions del 
fabricant pel vernís. 

(b) Preparció del vernís. (c) Assecar la peça. 

Figura P.6. Imatges del procés de la sisena etapa. 

Figura P.5. D’esquerra a dreta: doblec de les extremitats frontals, peça sense polir, llimant la peça. 
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Figura  P.8. Làmina de cera (de color rosa), amb la que es dona 
forma a la peça, i màquina per aplanar les làmines. 

P.2.  Cera perduda 

Es diu que aquesta tècnica és costosa, degut a la necessitat d’haver de construir un motlle, 

però molt precisa. No obstant això, una vegada fet el motlle mare es pot fabricar en sèrie. 

A partir d’aquí començaria la part artesanal, és a dir, la personalització de cada forma 

estàndard obtinguda i la fabricació amb el material que es vulgui.  

El procés és el següent:  

1. Model de cera: primerament es modela la peça amb làmines de cera (Figura  P.8).  

 

 

 

 

 

2. Motlle de guix (de fusió d’un sol ús): tot seguit es cobreix el model de cera amb guix 

i altres elements tous i porosos, que s’endureixen amb la temperatura. Seguidament 

es porta al forn i en conseqüència la cera es desfà. D’aquest procés queda el motlle 

de guix (o motlle de fusió) amb una cavitat a l’interior amb la forma de la peça. 

3. Model de llautó: a continuació es cola el metall fos (en aquest cas llautó) a l’interior 

del motlle de guix i es deixa refredar25. Una vegada el metall s’ha solidificat es trenca 

el motlle i s’obté la peça de llautó. La peça resultant es poleix i es fan els canvis 

oportuns. 

4. Motlle de cautxú (de fusió funcional): seguidament es cobreix el model de llautó amb 

cautxú, d’aquesta manera s’obté el segon motlle de fusió. Aquest no es destrueix sinó 

que es parteix per la meitat per a treure’n la peça i es tornar a unir sense problemes. 

En aquest punt s’obté el motlle mare el qual serveix per a reproduir peces estàndards 

de llautó (o qualsevol altre metall) i peces de cera (Figura P.9).  

                                                        
25 Al refredar-se la peça aquesta es contrau un 10% aproximadament (imperceptible a ull nú), indica la Claudia Salas.  
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Figura P.10. Eines emprades per a marcar textures sobre la cera. 

 

 

 

 

 

5. (A) Peces estàndars: aquesta branca del procés permet obtenir peces estàndard en 

sèrie. Aleshores, es tractaria d’una alternativa al tall amb làser per a obtenir una 

primera sèrie curta de prova. 

(B) Peces de cera (model de cera personalitzat): aquesta altra branca permet 

personalitzar les peces atorgant-lis diferents textures, modificant lleugerament la 

forma, etc. (Figura P.10 - P.11) Aquest pas obra una infinitat de possibilitats, tantes 

com la imaginació ho permeti (- 8.13). I d’aquí en surt un segon model de cera 

personalitzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Motlle de cautxú personalitzat: repetint els passos 2, 3 i 4 amb el model de cera 

personalitzat s’obté el motlle de cautxú personalitzat. Això significa que una peça 

única, modelada a mà, es pot reproduir tantes vegades com es vulgui. S’obtindran 

tants motlles de cautxú personalitzats com peces de cera s’hagin retocat. 

Val a dir que la particularització de cada peça no s’acaba aquí, sinó que pot continuar amb 

els acabats superficials que se’ls hi apliqui. Per exemple, vernís de pàtina verdós el qual 

depèn molt de les condicions atmosfèriques (a cada estació de l’any el resultat pot ser 

diferent). 

Motlle de cautxú obert Peça fosa Peça polida 

Figura P.9. Exemple d'un motlle de fusió de cautxú i 
la peça resultant. 
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Figura P.11. Exemple d'una peça feta amb cera perduda i posteriorment personalitzada. El model és un 
cilindre, al qual se li ha aplicat diferents acabats superficials, donant lloc a anells diferents entre si. 

Figura P.12. Exemple de diferents textures. 

Figura  P.13. Formes ondulades (esquerra) i línies més rectes (dreta). 

Figura  P.14. Exemples d'acabats superficials (la peça de l'esquerra se liha 
aplicat vernís de pàtina verd). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


