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Resum: Aquest projecte consisteix en el disseny d'un llit d’hospital modular, enfocat a poder adoptar les típiques 

postures tant del part medicalitzat, com del part natural. S’ha partit de l’experiència de mares i professionals del 
món de l’obstetrícia per a identificar les limitacions dels llits actuals i aconseguir un producte adaptable a les 
necessitats que es generen en tots dos tipus de parts. També s'ha simplificat el disseny, en quant a necessitats 
externes, per poder obtenir un llit amb la màxima funcionalitat sense necessitat de corrent elèctrica, reduint així el 
seu cost, facilitant la seva implementació al màxim de centres i arribant a països i llocs menys desenvolupats o amb 
recursos més limitats. El prototip resultant ofereix una gran varietat de posicions variant únicament un dels mòduls 
del llit. A més s’innova en la geometria de certes parts actuals i complements, prioritzant el benestar i les 
necessitats emocionals de la mare, com per exemple, la proximitat de la persona acompanyant, en comptes de 
centrar el disseny del producte en la comoditat de l’equip mèdic.  

 

Paraules clau: Part natural, part medicalitzat, multi-posicions, adaptació, punt mig. 
 

Abstract: This project is based on the design of a modular hospital’s bed, focused on being able to embrace the 
most common positions used in a medical birth and in a natural birth too. The project matches mother’s and 
specialists’ opinions in order to identify the actual limitations of the beds and achieve a new product able to adjust 
to both kinds of births needing. The design has been simplified too, avoiding the necessity of electric current but 
without loose the whole functionality of the product. Thanks at this change, the new bed will be more economic, 
making easier it implementation in medical centers and arriving to less developed countries. The resulting 
prototype offers a big amount of positions just varying one of the bed’s module. Moreover, the innovation in some 
geometries afford a bigger well-being to the mother, looking after her emotional needing, like for example the 
proximity of her accompanying, instead of focus the design on the medical’s team comfort. 

 
Keywords: Natural birth, medical birth, multiposition, adaptability, middle point. 

 

 
I. INTRODUCCIÓ 

Tot i que en àmbits mèdics s’hagin fet grans avanços 
durant els últims anys en el món de l’obstetrícia, encara 
és molt gran l’espai que separa el part 
medicalitzat/hospitalari del part natural. Hi ha persones 
que tenen molt clar cóm i on volen donar a llum, però 
també existeix un gran grup de mares per les que és 
quelcom incert; volen poder viure l’experiència a un 
nivell més real de sensacions, però alhora els hi fa por 
parir a casa, que hi hagi qualsevol tipus de complicació i 
hagin de sortir corrents.  

Aquest projecte té l’objectiu de començar a reduir 
aquest abisme creant un llit que sigui completament 
adaptable i funcional per a qualsevol dels dos tipus de 
parts.  

En una primera fase, caldrà cercar informació, recollir 
experiències i analitzar-les per tal de crear un disseny  

 

que solventi els problemes actuals i s’adapti al màxim a 
les necessitats de l’usuari. 

En una segona fase de desenvolupament del producte, 
s’estudiaran diferents possibilitats que existeixen per a 
complir les premisses del projecte i es triaran aquelles que 
es considerin més adequades. És aquí quan es definirà el 
producte, les seves capacitat, la forma, l’estètica, els 
mecanismes, els components, els materials i el procés de 
fabricació i muntatge. 

Finalment  s’avaluarà i s’extrauran les conclusions 
necessàries per a encetar un nou projecte a partir d’aquest, 
amb l’objectiu de millorar aquells aspectes que ho 
permetin o de continuar evolucionant  per  cobrir petites 
necessitats potser passades per alt. 
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II. INVESTIGACIÓ I ANÀLISI 

A. Estudi de mercat 

Dins l’estudi de mercat, es troben dos grans grups 
clarament diferenciats: els llits elèctrics i els no elèctrics. 
La dissemblança entre ells és gegant, tant en termes 
estètics com, sobretot, funcionals. Els llits no elèctrics, 
tenen funcions molts limitades, a part d’una estètica 
molt poc atractiva. Per una altra banda, els llits elèctrics 
estan capacitats per adaptar-se a qualsevol cos de 
manera fàcil i ràpida. No obstant, tot i que si que hi ha 
models destinats a parts naturals, no engloben tot el 
repertori de posicions més comuns i emprades a l’hora 
de donar a llum de manera fisiològica. Efectivament, 
aquesta complexitat de la qual estan dotats els llits del 
grup elèctric, queda directament reflectida en el seu 
preu. 

Després d’aquest estudi, es decideix enfocar el treball 
en aconseguir un producte no elèctric, que ofereixi 
tantes possibilitats, o més, que la majoria de llits amb 
electricitat. Gràcies a això, el seu cost de producció serà 
molt més baixi, a conseqüència el seu preu final també. 
Aquest serà un gran avantatge comercial, ja que oferirà 
el mateix o més que la competència directa, a un preu 
més baix, pel que serà molt més fàcil d’implementar als 
centres mèdics. A més, aquesta decisió també permet 
expandir horitzons i arribar fins a països 
subdesenvolupats o amb menys recursos energètics.  

B. Estudi d’usuari 

      Per a realitzar l’estudi d’usuari, s’han dut a terme 
diverses tècniques. Per obtenir una idea més global, es 
va crear una enquesta electrònica, la qual era específica 
segons el tipus de part que s’hagués tingut 
(medicalitzat, natural, cesària). Es va aconseguir la 
participació de  74 persones. D’aquestes 74 persones, 
44 van tindre un part hospitalari medicalitzat vaginal, 24 
un part per cesària, i només 6 de totes les enquestades 
van tenir un part natural. Val a dir, que un 60% de les 
enquestades van donar a llum fa més de 10-15 anys.  

      Gràcies als resultats de les enquestes s’ha pogut 
saber que, per exemple, la manera de tractar a la mare 
en el moment que comença el treball de part és molt 
més respectable i menys invasiva en les dones que 
donen a llum de forma fisiològica, tot i que ho facin dins 
un hospital. S’ha pogut comprovar que ambdós grups 
coincideixen amb que les sales de part son fredes e 
impersonals i que la figura de l’acompanyant és molt 
important, ja que és un punt de suport i força. 

      Per una altra banda, es va aconseguir contactar amb 
Anna Moreno, una llevadora alhora que infermera, que 
forma part de l’equip mèdic de l’hospital de Sant Boi i 
que, a més pertany a la cooperativa Migjorn. Les 
integrants de Migjorn s’encarreguen de realitzar 

l’acompanyament durant tot l’embaràs i durant el part. 
Gràcies a l’Anna es va poder assistir a una xerrada de 
Plans de part, de la qual es va poder extreure informació 
més exacta sobre quin és el procés un cop s’arriba a 
l’hospital, què és un pla de part, quins drets te la dóna 
tot i ser a l’hospital i quines obligacions té l'hospital 
envers la dona. A més també se li va poder realitzar una 
entrevista a  l’Anna de la qual es van treure les següents 
conclusions: 

-El cos de la dona és molt més savi del que la gent es 
pensa. Tot i que amb el temps, el part s’hagi arribat a 
considerar quelcom dolorós e incontrolable, el cos de la 
dona encara conserva l’instint. El que s’ha de fer és 
escoltar el que el cos demana. 

- No és necessària la continua monitorització. Depenent 
de la fase del part la auscultació es farà en intervals de 
temps més o menys grans, però el fet d’haver de portar 
tota l’estona l’auscultador enganxat, només priva de 
moviment. 

- Les postures més habituals dins els parts naturals són a 
quatre potes i posicions verticals, com ara a la gatzoneta i 
a la gatzoneta però amb les cames força flexionades. 

- Un part a casa és segur si pot existir una actuació 
hospitalària en un període de temps segur. 

      Per acabar d’extreure informació de primera mà es va 
recórrer a tres mètodes més: el llibre de “Maternidades 
Subversivas” de Maria Llopis en el que s’introdueixen 
nous conceptes en boca de persones que relaten les 
seves experiències; parts extàtics, criança col·lectiva, etc. 
La pel·lícula “Loba” de Catherine Béchard, que recull les 
histories de patiment de dones que han parit en 
hospitals. I per últim, la pàgina web de Titànica-Tascó, 
una altra cooperativa similar a Migjorn, on hi ha narrades 
les experiències de les dones que han parit sent guiades 
per elles. 

C. Problemàtica 

Pel que fa al part hospitalari, es troben els següents 
problemes: immobilitat a causa de la postura decúbit 
supí, mals arrel de no poder-se moure, aïllament degut a 
la infraestructura del llit.  
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En quant al part natural, hi ha els següents handicaps: 
por; la manca d’informació sobre el procés, sobre les 
capacitats del propi cos, sobre l’instint i la saviesa del cos 
de la dona, es converteix en por a l’hora de donar a llum 
i llunyania. En el cas que el part es compliqui 
excessivament, s’ha de fer el desplaçament fins a 
l’hospital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Briefing 

Tenint en compte la informació recopilada, és possible 
determinar els conceptes i premisses principals. 

 Assolir les postures més utilitzades, tant en part 
medicinal com natural, sense necessitat 
d’electricitat; decúbit supí amb les cames al 
cavallet, a quatre grapes, a la gatzoneta i a la 
gatzoneta amb les cames molt doblegades. 

 Aconseguir no aïllar la mare dins del llit amb grans 
baranes o panells, però que alhora tingui quelcom 
per ajudar-se a moure’s i col·locar-se. 

 Buscar una estètica senzilla però que transmeti 
seguretat i estabilitat. 

 Trencar la sensació de fredor i excessiva 
complexitat dels llits actuals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE 

A. Concepte del producte 

L’esbós que apareix a la figura inferior és el concepte  
a partir del qual s’ha definit el volum final del prototip. 

 

Tot i no tindre clara la forma, ni els mecanismes de 
subjecció, unió, etc, l’objectiu és clar: multiposicions. 

B. Proposta formal 

Partint dels esbossos inicials, es va anar 
desenvolupant el producte fins a arribar a una proposta 
formal definitiva. 

Finalment, el llit de parts es podrà dividir en tres 
mòduls: 

1.Part fixa. La part fixa es composa per una de les 
parts del seient i el respatller. L’esquelet del seient està 
format per barres cilíndriques d’acer inoxidable 
soldades entre elles, igual que el del respatller 
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El respatller s’uneix a la base del seient encaixant-se en 
l’eix que uneix les dos barres laterals, aconseguint així un 
eix de rotació .  

 

 

 

 

 

 

 

Per poder-lo regular i, a part, fer-lo més resistent, va 
ancorat mitjançant un halder a les llunes. Les llunes 
també son d’acer inoxidable i estan soldades a les barres 
laterals 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sobre aquest esquelet d’acer inoxidable, s’hi 
col·loquen làmines de fusta massisses subjectades per 
cargols. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I damunt de la fusta hi va el matalàs, el qual va 

recobert amb una funda. La funda va encaixada i 
subjectada a la part de fusta amb claus, fent que el 
matalàs, que queda dins, no pugui moure’s o sortir-se. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Part mòbil. L’element principal de la part mòbil és el 
sistema basculant. És gràcies a ell que es pot fer variar 
l’alçada del producte de manera fàcil i sense necessitat de 
subministrament de corrent elèctrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El sistema basculant va encaixat a una base de cinc 

potes per la part inferior, i pres a una xapa metàl·lica per 
la part superior. Per a donar-hi més estabilitat i ajudar a 
suportar més pes, s’afegeix una barra graduable a la part 
que més sobresurt de la xapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre aquesta xapa, s’hi col·loca una làmina de fusta i 

es ferma amb cargols. 
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Damunt la fusta, s’hi col·loca el matalàs, el qual va 
subjecte gràcies a la funda i als claus que fixen aquesta 
a la fusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan es posiciona la part mòbil a la seva alçada 
màxima, per a aconseguir un llit convencional, es fixa la 
part mòbil a la fixa amb l’ajuda de unes gomes amb 
extrems circulars i foradats, i unes petites barres 
sortints. Això es fa per donar estabilitat i comoditat al 
llit i per evitar la separació no desitjada dels dos mòduls. 
Per a que no es surtin, s’introdueix un tap a l’extrem de 
la barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Cavallets mòbils. Tot i que en un principi es va voler 
innovar i crear una nova peça amb una estètica més suau 
i agradable, finalment es va haver de canviar per 
quelcom força tradicional, ja que no complia bé les seves 
funcionalitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amb aquest disseny, no hi havia prou superfície on 
recolzar les cames, i el que és més important, no 
permetia un angle d’obertura suficient ni regulable. És 
per això que finalment es va realitzar el següent model: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tot i acabar realitzant un complement força 

tradicional, s’ha buscat que tingui el màxim 
d’adaptabilitat tant a la dona (amb la graduació d’alçada 
i angle), com al llit i la postura que es vulgui adoptar (amb 
la introducció de rodes bloquejables). 

Tant l’alçada com l’angle de gir es  
graduen mitjançant l’encaix d’un  
halder, el qual va ancorat al cilindre  
amb dos cargols.  
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POSICIONS ADAPTABLES: 

Gràcies a la variabilitat en alçada de la part mòbil, es 
poden aconseguir les següents posicions per adaptar-se 
a les postures més emprades. 

Com s’ha comentat anteriorment, dins el part 
medicalitzat la postura més convencional és la de 
decúbit supí, i en un segon terme la col·locació lateral. 
Per ambdues es faria servir l’alçada màxima de la part 
mòbil i els cavallets mòbils (els dos per decúbit supí i 
només un per la posició lateral). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traient completament la part mòbil i els cavallets 

mòbils, s’obté una cadira de part amb el respatller 
regulable.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graduant l’alçada de la part mòbil una mica per sota 

de l’alçada màxima, el llit es converteix en un lloc 
còmode i adaptable on donar a llum a la gatzoneta. Les 
barreres soldades a la base de la part fixa, permeten a 
la mare agafar-se e inclús ajudar-se per fer més força 
durant les contraccions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I si l’alçada de la part mòbil es torna a graduar, sempre 

adaptant-se a les mides de la mare, es pot aconseguir un 
producte on poder parir agenollada. Gràcies a la 
informació recol·lectada en la pel·lícula de “Loba” i a la 
pàgina web de Titània-Tascó, s’ha pogut conèixer que és 
habitual en la postura de genolls, buscar el recolzament 
de la part davantera del cos en alguna superfície o en 
l’acompanyant, per poder descansar i recuperar forces. 
En aquest llit/cadira, això és possible degut a l’alçada de 
la part fixa, pel que la mare pot posar-se de genolls a la 
part mòbil rebaixada, mentre que recolza el cos a la part 
superior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. SELECCIÓ DE MATERIALS.  
      Pel que fa als materials, cal dir que se n’ha emprat 
poca varietat. La gran majoria de parts que composen 
el conjunt, son d’acer inoxidable, des de les 
estructures de tots tres mòduls fins a tots els 
elements de subjecció. El següent material més 
utilitzat és la fusta de pi massissa, i ja per últim estan 
el matalassos i les fundes. 

Acer inoxidable: La majoria dels metalls s’oxiden i 
en el cas de l’acer, el ferro present es combina amb 
l’oxigen de l’aire formant òxid de ferro d’un color 
vermellós. Per evitar que es deteriori, s’hi afegeix una 
proporció de Crom (Cr).  

El Cr posseeix una gran afinitat amb l’oxigen i 
reacciona positivament amb ell, creant una pel·lícula 
d’òxid de crom que impedeix que l’oxigen continuï 
penetrant en el material i oxidi el ferro que conforma 
l’acer.  

Aquesta pel·lícula que crea el Cr, s’anomena capa 
passiva e inclús en el cas que el material patís un dany 
mecànic o químic, aquesta capa té la capacitat d’auto-
reparar-se en presencia de l’oxigen.  
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Per a que l’acer sigui inoxidable, l’aliatge ha de 

contenir, com a mínim, un 10,5% de Cr. 

Alguns tipus d’acer inoxidable contenen, a part del 
Cr, altres elements d’aliatge com el molibdè i el níquel.  

Les propietats principals de l’acer inoxidable són: 

 Resistència a la corrosió i a l’oxidació. 

 Resistència a la calor. 

 Fàcil fabricació i neteja. 

 Bona estètica. 

 Baix cost. 

 Reciclable 

 

Fusta de pi: La fusta de pi 
és un material que és escollit molts cops com a base 
gràcies a les seves propietats naturals. Entre totes les 
especies, la fusta de pi és la que proporciona la millor 
adaptació dels tractaments per assegurar-ne una llarga 
vida útil.  

Les seves característiques principals són: 

 Fàcilment transformable i processable. Es 
tracta d’una fusta semi-pesada, poc nerviosa 
(fibra recta), semi-dura, la qual és apta per al 
xapat a més de tenir un fàcil mecanitzat tant 
per transformar-la com per clavar-hi i 
cargolar amb facilitat. 

 Fàcil impregnació. El pi combina un bon 
nivell de penetració i de retenció.  

 Bons nivells de resistència mecànica. El pi es 
la fusta que millor combina la densitat, la 
duresa, la resistència a la contracció, la 
resistència a la flexió i l’elasticitat.  

 Recurs abundant. 

        

        Matalàs: Aquest matalàs està composat per una 
escuma de poliuretà d’alta qualitat. Compta amb un 
aspecte de làtex i una resiliència superior al 55%, 
mentre que en els matalassos convencionals és d’entre 
40 i 48%, a més de ser elàstic i d’una elevada 
sustentació. Aquests aspectes poden augmentar la 
comoditat alhora que milloren la durabilitat del 
matalàs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funda de Matalàs: La funda del matalàs està 
composada per un 45% de Polièster i un 55% de 
Poliuretà.  Gràcies al poliuretà, es tracta d’un teixit 
flexible e impermeable, a més d’antilliscant, 
transpirable, anal·lèrgic, ecològic, antiàcars e ignífug.  

Es caracteritza per la seva gran durabilitat i la facilitat 
amb la que es pot netejar gràcies a l’aplicació del 
tractament Sanitized, el qual és un tractament antiàcar 
que elimina els microorganismes abans que entrin en 
contacte amb l’organisme humà 

 
D. Proposta d’industrialització.  

Per al muntatge del llit, es començarà soldant totes 
les barres d’acer que conformen la base de la cadira. 
Seguidament, es soldaran també les llunes dels laterals i 
s’encaixarà el respatller, el qual anirà fermat en una 
posició fixa gràcies als halders. El següent pas, serà 
fixar-hi les parts de fusta amb cargols. Llavors, ja s’hi 
podrà posicionar el matalàs, recobrir-lo amb la funda i 
clavar aquesta al laterals de les fustes del seient per 
evitar que es surti o es mogui el matalàs. 

Per muntar la part mòbil, s’haurà de començar per 
encaixar el basculant al cilindre, i el cilindre a la base. Un 
cop finalitzat, es cargolarà al basculant la xapa metàl·lica 
que donarà superfície al mòdul, i es soldarà la barra 
regulable de l’extrem, per donar més estabilitat. Sobre 
la placa metàl·lica, es col·locarà i cargolarà la lamina de 
fusta. Un cop subjectada la fusta, ja es podrà posar el 
matalàs, recobrir-lo amb la funda i clavar aquesta a la 
fusta per tots els seus laterals, evitant que el matalàs 
pugui moure’s. 
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E. Conclusions 

Els objectius plantejats a l’inici d’aquesta memòria, 
van patir una petita modificació un cop realitzat 
l’estudi de mercat. Al contemplar la diferència entre la 
qualitat dels llits d’hospital elèctrics i els no elèctrics, 
es va considerar que on realment calia aplicar una gran 
millora era en el camp dels llits d’hospital no elèctrics. 

Aplicar aquesta delimitació, de crear un producte 
autosuficient i sense necessitat de corrent, va ajudar 
encara més a complir un dels inicials objectius que era 
realitzar un disseny més econòmic, més fàcil 
d’implementar i que abastís més població.  

En el resultat del projecte es reconeix fàcilment un 
llit d’hospital plenament adaptable a totes les postures 
més emprades durant els treballs de part, tant naturals 
com medicalitzats, incrementant exponencialment 
l’ergonomia i convertint-lo en el punt entremig que 
fins ara no existia. 

Gràcies a les modificacions geomètriques del 
matalàs, el disseny més minimalista de les baranes i la 
facilitat que se li ha atorgat als cavallets per desplaçar-
los, s’ha aconseguit crear un producte que permet 
l’apropament real a la mare, trencant amb l’aspecte de 
fredor i el sentiment d’aïllament de la persona que es 
troba al llit.  

Alhora, el considerable gruix del matalàs i els seus 
arrodoniments, aconsegueixen transmetre sensació de 
comoditat i converteixen el nou llit en un espai més 
acollidor.    

Per últim, la utilització de una gran quantitat de 
peces normalitzades i amb geometries simples, 
aconsegueixen una fàcil producció i muntatge, el que 
es tradueix directament a un cost més reduït.   
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