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A.1. ANNEX 1. TRANSCRIPCIÓ DE L’ENTREVISTA

1. Vius en un lloc on abunden diferents llocs on patinar?
“Tot i que sóc de Barcelona i, ja se sap que és un dels llocs més famosos per patinar a Europa, és 
cert que els diferents spots em queden prou lluny.”

2. Els llocs on acostumes a patinar tenen tota mena de varietat de mòduls? (Calaixos, flatbars, 
piràmides...)
“Es podria dir que els espais on patino més habitualment, que no deixen de ser aquells que tinc 
més a prop de casa, trobo a faltar alguns obstacles, qüestió de gustos suposo.”

3. Quins són els obstacles que creus que més patina el públic en general?
“Pel que he pogut observar els que més crida l’atenció, a la majoria d’usuaris, són: calaixos, 
baranes, rampes... els obstacles més tradicionals. Deuen ser els que ofereixen més possibilitats.”

4. Prefereixes invertir temps a anar a spots o skateparks lluny de casa o valores més patinar en 
un lloc a prop? Per què?
“A prop, sense cap dubte. El pitjor per a mi és el desplaçament. Tant de bo baixar de casa i trobar-
me el skatepark allà mateix.”
5. Acostumes a patinar acompanyat?
“La majoria de vegades per falta de temps, patino sol.”

6. Vas a patinar amb el que és essencial? O acostumes a anar ben equipat? Què portes 
normalment? (aigua, cera, roba de recanvi...)
“Tot depèn de la sessió. Si vaig a prop de casa una estona, agafo claus, mòbil i poc més. Però, 

Definició de conceptes tècnics del contingut de l’entrevista

En aquesta entrevista s’utilitzen alguns conceptes coneguts entre la gent que practica aquest 
classe d’esport. Aquests s’utilitzen freqüentment i s’han emprat perquè l’entrevistat (persona 
que practica l’esport i potencial client del producte) entengui millor els conceptes que es 
pregunten. A continuació es definiran, per tal que persones que no estan habituades amb 
vocabulari tècnic del món sobre rodes urbà entenguin de què s’està parlant en tot moment.

Skatepark: una zona designada i equipada per a patinar. 
Spot: Lloc ideal per la seva infraestructura per a la pràctica d’esports urbans sobre rodes, però 
que no ha estat construït amb aquest propòsit.
Flatbar: Barana sense cap mena de pendent, ubicada en un sòl totalment llis. 

Transcripció de l’entrevista

si vaig a passar el dia a fora o faig una sessió més seriosa m’agrada treure-li el màxim de profit i 
anar ben equipat.”

7. Existeix una zona per patinar flat en el teu skatepark o spot habitual que tingui una petita 
varietat d’obstacles (flatbar, un petit calaix, un manual pad...)? En cas negatiu valoraries 
positivament que hi fos?
“La veritat és que en el meu skatepark local es troba a faltar aquesta zona. Uns obstacles a flat 
sempre van bé per practicar trucs nous i després sentir-te més segur realitzant-los en pendent 
o qualsevol altre lloc. A més no sempre vols que la teva sessió sigui energia pura, una mica de 
tranquil·litat sempre s’agraeix.”

8. Que opines dels obstacles transportables? (flatbars, calaixos o petites rampes que es 
poden canviar de lloc i transportar d’un spot a un altre) Cita un aspecte positiu i un de negatiu 
d’aquests obstacles.
“Mai n’he tingut cap però sempre que li he vist un amic o conegut l’he patinat amb molt de gust. 
Un aspecte positiu et diria que tens el teu obstacle preferit allà on vulguis. Però per altra banda el 
seu transport és una mandra. Carregar-lo amunt i avall”

9. Com facilitaries el transport d’aquesta mena d’obstacles (transportables)?
“Fent que es puguin desmuntar i posar les peces en una bossa o alguna cosa així. La veritat és 
que ni idea.”

10. Quines situacions creus que són les millors per posseir un objecte d’aquest tipus?
“Tenir el teu spot habitual amb una gran extensió de sòl llis on col·locar el teu obstacle i construir 
el teu petit skatepark en qüestió de segons.”

11. Que prioritzaries en aquest tipus de productes? Quines característiques et semblen les més 
importants?
“No tan sols hi posaria la importància en què sigui segur per patinar sinó que també veig molt 
important que el muntatge sigui el més senzill possible, ja que al final vaig a patinar no a passar 
l’estona muntant i desmuntant el producte. El temps de muntatge és essencial per a mi.”

12. Per què creus que no s’acostuma a veure en spots aquest tipus de producte?
“La gent és conformista, patina el que hi ha. Jo crec que la majoria d’usuaris no plantegen molt 
sovint aquesta millora en les seves sessions. Però de ben segur que si es comencessin a utilitzar 
més aquests productes, el públic els utilitzaria. Perquè aporten coses positives. El públic és així, 
segueix les actituds i costums de la resta. Tot i que també cal dir que els productes que es troben 
en el mercat d’aquí no compleixen les necessitats que es demanen com a usuaris. Sembla que 
hagin estat dissenyats per gent que no ha patinat en la seva vida.”
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A.2. ANNEX 2 PLÀNOLS DE FABRICACIÓ I MUNTATGE
























