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Introducció al món dels esports 
urbans sobre rodes

Per començar aquest projecte s’explicarà resumidament en què consisteix això 
dels esports urbans sobre rodes. Ja que molt possiblement, en línies generals, 
es conegui molt poc o cap cosa sobre aquests. Entendre en què consisteixen, 
com es desenvolupen o on es practiquen és essencial per entendre tot el procés 
de disseny del producte.

Les modalitats que engloben aquests esports són: el skateboard; el scooter, un 
patinet tradicional adaptat per a la pràctica d’aquesta mena d’esports; la BMX, 
una bicicleta tradicional adaptada i els rollers , uns patins en línia més tècnics 
dissenyats per a la pràctica d’aquesta classe d’esports. Aquests no són tots, 
també existeixen altres modalitats minoritàries.

La totalitat d’aquestes modalitats es practiquen de la mateixa manera i als 
mateixos llocs. Tot i que és cert que cada modalitat d’esport té les seves 
variants i algunes d’aquestes no tenen res a veure amb les altres, n’hi ha una 
que és similar en tots ells. El freestyle, on s’utilitzen els mateixos obstacles en 
totes les modalitats per realitzar piruetes i on els diferents esportistes de cada 
modalitat comparteixen espai. És per això que el projecte no se centra només 
en una modalitat, perquè en dissenyar per a una dissenyes per a totes alhora.

El món dels esports urbans sobre rodes engloba una infinitat de conceptes 
però per a la realització d’aquest projecte és, principalment, essencial conèixer 
què és un obstacle i com s’utilitza. Per tant, el que es coneix com a obstacle 
en aquest àmbit és: qualsevol element sobre el qual es pugui saltar, lliscar o 
realitzar una pirueta sobre ell.

En aquest projecte es busca dissenyar obstacles per a la pràctica 
d’esports urbans sobre rodes. Els obstacles a dissenyar són els 
mateixos que podem trobar a qualsevol skatepark d’arreu del món.

Ara bé, es proposa un mètode de construcció totalment innovador. 
La idea és dissenyar mòduls que en combinar-se uns amb els altres 
permetin la construcció d’aquests obstacles. Segons la manera que es 
combinin aquests mòduls s’obtindrà un tipus d’obstacle o un altre.

A més a més, es busca sobretot que la construcció i unió dels diferents 
mòduls sigui senzilla, intuïtiva i sense l’ús d’eines externes. Perquè 
un dels encants del producte pretén ser el fàcil i ràpid muntatge i 
desmuntatge. També es vol explorar el transport i l’emmagatzematge 
del producte, on es buscarà optimitzar l’espai i reduir el pes del producte 
tot el que sigui possible per a facilitar el transport a l’usuari.

La necessitat que cobreix el producte és molt clara. Tenir a l’abast 
mobiliari per a la pràctica d’esports urbans sobre rodes per a aquelles 
persones que no disposen llocs habilitats a prop. També s’inclou aquells 
usuaris que vulguin comptar amb obstacles per a practicar allà on vagin, 
ja que per a l’ús del producte només és necessari un sòl apte per a 
l’esport que es vagi a realitzar.

La motivació personal a l’hora de realitzar aquest treball és la passió per 
aquests tipus d’esports. Això suposa un clar avantatge en el procés de 
disseny, ja que no només actuo com a dissenyador sinó també com a 
usuari. D’aquesta manera se simplifica el procés de resolució d’alguns 
problemes que es puguin plantejar al llarg del procés creatiu.

INTRODUCCIÓ AL PROJECTE



BR
IE

FI
N

G
00 0.1. Objectius

0.2. Target d’usuari

0.3. Competència i posicionament

0.4. Estat de l’art

0.5. Metodologia del projecte

0.6. Planificació



1110

Projecte de Fi de Grau - ESEIAAT

0.1. OBJECTIUS

01
Dissenyar diferents mòduls que, mitjançant 

una unió senzilla, permetin la construcció 
de diferents obstacles per a la pràctica 

d’esports urbans sobre rodes, on a partir de 
la combinació del mínim nombre de mòduls 

es puguin aconseguir tants obstacles com 
sigui possible. 

02

03

Aconseguir un producte resistent i amb certa 
lleugeresa. Però sobretot que el muntatge 
sigui fàcil i intuïtiu per l’usuari.

Seguir totes les fases del procés de disseny 
fins a obtenir un producte totalment 

funcional i llest per aparèixer al mercat.

0.2. TARGET D’USUARI 

El producte anirà dirigit a un públic molt definit. El públic principalment serà gent jove d’entre 
15 i 30 anys, tot i que hi haurà excepcions unes edats amunt o avall. Aquest públic tan jove 
és perquè el producte és per a la pràctica d’esports sobre rodes, els quals requereixen molta 
energia i sacrifici. Per això, normalment al voltant dels 30 anys a la majoria de gent el físic no li 
permet seguir practicant-ho. El producte va dirigit a un públic amb un nivell econòmic mig-alt.

A més a més el públic se’ns defineix encara més sabent que va dirigit a aquells qui ja porten 
practicant l’esport durant un temps. Ja que és una adquisició que l’usuari realitzaria un cop ja 
practiqui l’esport. 

Tot i que, hi ha un cas en el qual el producte es desmarca totalment del seu públic objectiu 
principal i amplia horitzons. Per exemple, el producte podria ser comprat per empreses que 
realitzen festivals o esdeveniments temporals. D’aquest mode l’empresa no hauria d’invertir 
temps en la construcció dels mòduls.
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0.3. COMPETÈNCIA I POSICIONAMENT

Aquest projecte se centra en el disseny de mòduls per al muntatge d’obstacles. Tot i que en el 
mercat actual existeixen aquest tipus de productes, en el disseny a realitzar es voldrà donar 
un valor afegit per a tal de ser competents en el mercat i portar a l’usuari a decidir-se cap al 
nostre producte. La idea per a competir en el mercat és la següent: a partir de la combinació 
de diferents mòduls crear diferents obstacles. Ja que en el mercat actual veiem que es venen 
aquests obstacles de manera individual i no permeten la construcció d’obstacles diversos amb 
els mòduls que ofereix.

La competència a més a més proposa, en la gran majoria de dissenys, obstacles que un cop 
construïts no permetin el seu desmuntatge de forma ràpida i senzilla. En el disseny a realitzar es 
vol explorar aquesta funció, oferint un muntatge i desmuntatge ràpid que permet que el producte 
pugui ser retirat i transportat fàcilment del lloc on era ubicat.

Per tant, principalment es vol competir al mercat a partir de la inclusió d’elements funcionals 
que millorin l’experiència de l’usuari. A més a més se li donaran importància a altres factors com 
el branding o el disseny gràfic que són també decisius a l’hora d’escollir un producte. 

0.4. ESTAT DE L’ART

Abans de començar la fase de recerca i investigació, on es realitzarà un estudi del mercat, de 
l’usuari i de tecnologies, és necessari conèixer quina és la situació actual del producte a treballar 
en el context social i temporal en el qual s’intervindrà.

Primer s’analitzarà quin és l’ús majoritari que l’usuari dóna aquests tipus de productes. L’usuari 
normalment ubica aquests productes en zones concretes i no té la intenció de canviar la seva 
ubicació. La majoria de productes són destinats per això, mantenir una ubicació fixa i gaudir del 
seu ús sempre en un mateix espai.

La mera existència d’aquest producte porta a l’existència de productes del mateix tipus però 
on la necessitat que compleix varia una mica. No només busca que l’usuari pugui gaudir 
del seu ús en una zona concreta, sinó que aquest ús pugui ser el més ampli possible quant 
a termes d’ubicacions es refereix. És per això que es troben al mercat infinitat de productes 
desmuntables. A causa de les grans dimensions de la majoria de productes, la dificultat 
del muntatge o la manca de dissenys de productes on transportar les peces, el cert és 
que no s’acostumen a veure aquest tipus de productes a les zones urbanes on es patina 
amb freqüència. És a zones que no estan destinades per patinar i manquen d’obstacles on 
s’acostumen a veure aquests productes amb més facilitat de transport.

Però el mercat actual no s’estanca aquí. I s’observen productes ajustables a diferents mides 
per adaptar-se al nivell de tots els usuaris amb un sol producte i així ampliar al rang de públic al 
qual es dirigeix. Una altra característica que s’observa és la modularitat entre productes. El cert 
és que aquest aspecte no està del tot explorat i s’observen productes modulars però gairebé 
sempre entre obstacles del mateix tipus. Aquesta unió de peces no es permet entre obstacles 
diferents formant un obstacle més complet.

És en aquest buit que es troba en el mercat actual on el producte a desenvolupar en aquest 
projecte tindria cabuda i podria funcionar entre els usuaris.

Com a conclusió d’aquest petit anàlisi de la situació i context actual es pot extreure que la 
majoria d’usuaris que practiquen aquest esport no fan ús d’aquests productes i no s’acostumen 
a veure perquè no s’adeqüen a totes les necessitats que demana l’usuari. Els esportistes urbans 
els hi agrada desplaçar-se d’un lloc a l’altre al llarg del dia i si el producte no acompanya aquesta 
mobilitat, serà inservible.
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0.5. METODOLOGIA DEL PROJECTE

Perquè el resultat final sigui coherent, el procés de disseny ha de seguir una metodologia lineal. 
On el resultat d’una fase dóna peu a la següent, i cada una de les tasques dutes a terme són 
necessàries perquè el producte final tingui sentit. Complir els objectius seria utòpic sense el 
seguiment d’aquest procés metodològic.

La metodologia seguida és la següent: 

Anàlisi de l’usuari i del mercat

Obtenció d’una proposta després 
d’aplicar diferents metodologies 
creatives

Modelatge 3D, així com la generació de 
plànols corresponents

Definició d’aspectes funcionals i formals 
del producte

Recerca d’informació sobre productes 
similars

Croquització i traçats bàsics de la 
proposta

Creació d’un prototip virtual

Definició d’aspectes empresarials i 
econòmics que giren entorn del producte
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0.6. PLANIFICACIÓ

La planificació inicial del projecte es pot veure reflectida al Diagrama de Gantt, on s’hi troben 
marcades les tasques i els recursos necessaris per al desenvolupament d’aquest. 

TAULA 1. Diagrama de Gantt inicial
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Tot i que aquesta planificació pot patir canvis durant el desenvolupament del projecte, és 
convenient seguir el Diagrama de Gantt inicial per a poder realitzar-lo de manera òptima.
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1.1. ANÀLISI D’USUARI

1.1.1. Tècniques UX. 

Entrevista

L’entrevista es realitzarà a un skater aficionat però que practica l’esport molt regularment. Es 
buscava un entrevistat que hagués patinat en tota mena de llocs i amb una llarga trajectòria 
dins d’aquest món. Per tal que el seu punt de vista fos el més ampli possible i  pugui parlar de 
diferents situacions i contextos. D’aquesta manera acabar de definir el context actual del món 
urbà sobre rodes envers el producte que es vol dissenyar, coneixent de primera mà quins són els 
principals problemes en aquesta classe de productes. 

La transcripció de l’entrevista es troba sencera a l’Annex 1  

Un cop realitzada l’entrevista és important extreure unes conclusions 
per entendre les opinions de l’usuari, fonamental en el moment de 

portar a terme el disseny.

El que més sorprèn és que tot i viure a una ciutat com Barcelona, on abunden una gran quantitat 
d’espais aptes per a patinar no compta amb una varietat de llocs a prop de la seva habitatge. 
Això fa pensar que en ciutats menys extenses que la capital catalana l’accés a aquest tipus 
d’espais és més difícil. L’usuari dóna molta importància a les zones pròximes de casa. Aquesta 
importància és causada per la manca de temps disponible per a la pràctica de l’esport. Intenta 
invertir el mínim temps possible en transport per a optimitzar l’estona de pràctica al màxim.

Les sessions les realitza sovint de manera individual. La difícil coordinació d’horaris, provocats 
per la falta de temps d’oci, amb gent del seu entorn són la causa d’aquestes sessions 
majoritàriament sol.

Es pot dir que el factor determinant per a saber quin tipus de sessió portarà terme l’usuari és el 
temps. Quan disposa de temps lliure busca sessions més completes. Explora nous llocs, porta 
tota mena d’elements per a treure-li profit a la sessió i normalment l’acompanyen amics. En 
canvi quan el temps és limitat trobem tot el contrari.

Cal destacar que la majoria d’usuaris prefereixen obstacles com baranes i calaixos. Són 
els obstacles que més varietat d’ús ofereixen, però sobretot són aquells que guarden més 
semblança amb elements urbans, per això tenen aquest valor afegit per l’usuari.

L’entrevistat dóna una opinió positiva cap a les zones llises on se situen una petita varietat 
d’obstacles. Encara que es tingui un nivell molt més elevat, els usuaris sempre busquen 
aquestes zones per practicar noves piruetes o passar una bona estona sense realitzar grans 
esforços. Per tant, aquestes sempre són ben rebudes per usuaris de tots els nivells.

L’entrevistat remarca la importància d’un muntatge senzill en els obstacles transportables. Es 
valora molt positivament el seu ús com a element de millora de qualsevol sessió. L’usuari creu 
que s’hauria de tenir en compte els aspectes de transport i muntatge gairebé tant com l’ús. 
Aquests aspectes milloren la sessió en la mateixa mesura que qualsevol altre aspecte d’ús.

Amb aquesta frase queda remarcada un cop més la importància que tindrà conèixer l’usuari per 
aconseguir l’èxit. L’usuari té la sensació que en molts productes l’estudi és pobre i no s’ha sabut 
trobar quina necessitat hi ha entre el gran públic.

 “Sembla que hagin estat dissenyats per 
gent que no ha patinat en la seva vida”

Finalment, l’entrevistat diu una frase que s’ha de prendre com a guia en tot moment a l’hora de 
dissenyar:

A causa de la Covid-19 l’entrevista ha sigut realitzada per videotrucada i la mostra, 
malauradament, s’ha vist reduïda a una persona. És per això, que s’ha complementat l’anàlisi 
d’usuari amb altres tècniques que permeten l’estudi d’aquest. 
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Observació del context

Skatepark de la Guineueta

L’observació s’ha fet al skatepark de la Guineueta, al barri de Nou barris, Barcelona. Aquesta és 
la ubicació perfecta per analitzar quin ús es donen als obstacles mòbils.
En primer lloc, s’observa com el skatepark està separat en 3 zones molt clares: Una, situada en 
un extrem, plena d’obstacles fixes de formigó construïts per l’ajuntament (3); La zona central, on 
abunden rampes (2)  i finalment la zona situada a l’extrem oposat on es troba un sòl totalment 
llis (1).

1 2 3

La zona amb el sòl llis és a la que interessa posar-hi més atenció. En aquesta trobem 3 
obstacles mòbils: una petita barana, i 2 calaixos de diferents mides.

FIGURA 1. Distribució skatepark Guineueta

IMATGES 1-3. Obstacles Skatepark Guineueta

Aquests obstacles han sigut construïts de forma totalment artesanal per usuaris habituals del 
skatepark. La resta d’usuaris els utilitzen per a completar una zona del skatepark més aviat 
pobre pel que fa a obstacles i fer així el skatepark de la Guineueta un lloc més complet i variat 
per a la pràctica.

S’observa també un gran ús d’aquests obstacles, no només per principiants que no volen patinar 
encara les zones més complicades, sinó també per usuaris més experts que troben a faltar 
aquesta classe d’obstacles en el skatepark.

Després d’anar diversos dies s’ha pogut veure que els obstacles mòbils no sempre són 
disponibles. Això és degut al fet que els propietaris d’aquests tenen la necessitat de lligar-los 
a una tanca per evitar possibles robatoris. Tot i ser obstacles mòbils s’ha pogut comprovar, a 
causa del seu pes i mida, que el propietari se’ls emporti regularment a casa és gairebé inviable. 
Per tant, tot i ser obstacles mòbils, la seva mobilitat es redueix al propi skatepark, causat per la 
incomoditat que suposa el seu transport.
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1.1.2. Persona

L’eina d’anàlisi d’usuari observada a continuació, permet inventar un personatge fictici per 
representar els diferents tipus d’usuari que poden utilitzar el producte d’aquest projecte.

A continuació es definiran les necessitats, comportaments, objectius i experiències dels 
potencials clients a partir de la creació d’un perfil de persona que encaixi amb el nostre target 
objectiu. La persona creada és totalment fictícia però els comportaments definits sobre aquesta 
pertanyen a possibles clients reals.

A partir de la definició de la persona es pot conèixer els factors més emocionals de cada 
individu i analitzar els clients de forma més individualitzada.

PAU 
GALCERAN

Barcelona, Espanya
22 anys 

Descripció general

Graduat en belles arts, ara treballo a una 
skateshop del barri. Fora de la feina m’agrada 
passar temps a l’aire lliure. Perdre’m entre els 
carrers de Barcelona mentre els fotografio és una 
de les meves passions. M’agrada buscar nous 
punts de vista en activitats que ja conec. 

Actituds

El més important és fer allò 
que t’apassiona. On sigui, 

quan sigui. 
“

Objectius
• Sociable
• Viatger
• A la cerca de noves 

experiències.
• Amant de la 

tecnologia

• Gaudir d’allò que li 
agrada

• Reduir els residus 
en la compra

• Poder viure de les 
seves passions

Després d’acabar els estudis em vaig prometre que intentaria guanyar-me 
la vida amb allò que realment m’apassiona. No hi ha res que m’agradi 
més que patinar pels carrers de Barcelona amb una càmera a la mà. Vull 
crear art a partir d’això. 

El meu perfil

“

IMATGE 4. Persona

1.1.3. Mapa d’empatia

En la [Figura 2. Mapa d’empatia], ubicat a la pàgina següent, es busca definir com seria el client 
ideal a partir dels sentiments. Aquest permet personalitzar i així conèixer millor els possibles 
compradors.

Els diferents aspectes que s’analitzen en el mapa ajuden a entendre millor el client. Aspectes 
com: els seus actes, el seu entorn, la seva visió sobre les coses i les seves necessitats, entre 
d’altres.
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SAY AND DO

Actitud en públic
Aparença/ comportament respecte a els 

altres

HEAR

Què diuen els amics?
Què diu el cap?

Que diuen les persones influents?

DECEPCIONS Pors
Frustracions

Obstacles

Convèncer a la 
resta per 

seguir el seu estil 
de vida

Intenta estar 
sempre a l’última 

moda

Compra productes 
que li faciliten el 

seu dia 

“Aquest skatepark 
està bé, però hi 
faltaria aquest 

obstacle”

“No m’atreveixo a 
anar a patinar al 

skatepark, està ple 
de gent”

“Imagina muntar el 
teu propi obstacle 

al pati de casa”

La falta d’inversió 
en aquesta mena 

d’esports

El tancament de 
botigues especialit-
zades per falta de 

capital i suport

No gaudir d’un lloc 
habilitat per a la 

pràctica amb 
relativa proximitat

FIGURA 2. Mapa d’empatia

THINK AND FEEL

Preocupacions i aspiracions
Principals preocupacions
El que realment importa

SEE

Entorn
Amics

El que ofereix el mercat

BENEFICISNecessitats
Mesures d’èxit
Obstacles

Falta de temps per 
a la pràctica del 

que l’apassiona a 
causa de la rutina

Busca tenir un lloc 
habilitat per patinar 

a prop de casa

Aspira a que els ajun-
taments inverteixin 

més diners en un dels 
esports pioners en 

turisme al païs

Falta d’espai 
habilitat per 

patinar a la majoria 
de ciutats/pobles

Els productes pels 
esports urbans 

sobre rodes estan 
poc explotats

No tothom queda 
satisfet amb els 

obstacles a patinar 
quan patina amb el 

grup d’amics

Compromís social 
per no fer malbé 

mobiliari urbà

Suport a les 
empreses dedica-

des al món del patí

Publicació 
d’evidències de la 
importància del 

patí al país
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1.1.4. Costumer Journey Map

A partir del Customer Journey Map es dóna a conèixer l’experiència completa d’interacció 
de l’usuari amb el producte. El desglossament per etapes de cada una de les accions que es 
realitzen durant el cicle d’ús, permet realitzar un enfocament més individualitzat d’aquestes.

Com a resultat s’obté un mapa on, de forma molt visual, a cada una de les accions se li associa 
unes emocions i un grau de satisfacció corresponent.

Amb aquesta sintetització del procés d’ús, es facilita l’observació de punts en què l’usuari 
transmet sensacions més negatives. Aquests s’anomenen Pain Points. L’objectiu principal del 
mapa és poder identificar i analitzar on es troben aquests pain points, o punts més febles, i 
posar-ne solució en un posterior procés de disseny.

Com s’observa al Costumer Journey [Figura 3. Customer Journey Map], a la pàgina següent, les 
etapes que més Pain Points presenten són les de pre-experiència i post-experiència.

En l’etapa d’experiència, l’usuari regularment gaudeix de l’ús del producte. Això no vol dir que es 
pugui deixar de banda aquesta etapa i despreocupar-se o no tenir-la en compte, sinó que s’ha 
de mantenir el nivell de disseny perquè l’usuari conservi aquestes sensacions positives. Fins i 
tot, encara que no sigui un punt feble s’hauria de considerar una millora, i oferir un producte més 
versàtil amb més d’una possibilitat d’ús. 

Els Pain Points se situen principalment en tres fases d’ús:

Transport

Emmagatzematge

Muntatge
la llunyania del destí, el pes 

excessiu del producte o la falta 
d’un sistema de transport són els 
motius pels quals l’usuari valora 
més negativament aquesta fase.

El rebuig per aquesta fase ve 
donat principalment per, les 

ganes de l’usuari per a realitzar la 
pràctica de l’esport i l’elevat temps 

que suposa en molts casos el 
muntatge del producte

L’espai innecessari que pot arribar 
a ocupar el producte en l’habitatge 

quan es troba en desús.

És en aquests aspectes on s’ha de posar especial atenció en la generació d’idees i s’ha de tenir 
cura de tenir present en tot moment quan es dissenyi. Si s’aconsegueix que l’usuari incrementi el 
grau de positivisme envers aquestes fases, el disseny haurà sigut un èxit.
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ETAPES PRE-EXPERIÈNCIA

Decisió d’anar a 
patinar i 

preparació

FASES
Muntatge del 

producte
Desplaçament 
fins la zona on 

patinar

EMOCIONS
Entusiasme

Il·lusió
Estrés

Desorientació
Ganduleria

Mandra
Emoció

EMOTIONAL 
JOURNEY

PAIN POINTS
Dificultat per entendre el 
muntatge de l’obstacle, 

excés d’elements de 
muntatge.

La llunyania de 
la zona, el pes de 
les pertinences.

Pain Points

FIGURA 3. Costumer Journey Map

EXPERIÈNCIA POST-EXPERIÈNCIA

Emmagatzemat-
ge de les 

pertinences

Desplaçament 
fins a casa

DesmuntatgePatinar

AclaparamentCansamentPeresa
Cansament

Felicitat
Despreocupació

PO
SITIU

N
EG

ATIU

Molt espai ocupat 
en l’habitatge 

quan l’obstacle no 
està en ús.

L’excessiu pes o la 
falta de recursos 

per el transport de 
l’obstacle.
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1.2. ESTUDI DE MERCAT I DE LA COMPETÈNCIA

1.2.1. Benchmark

L’objectiu del benchmark és analitzar diferents valors de la competència més directe per tal de 
comparar, millorar, copiar o investigar les iniciatives que tenen millor rendiment al mercat. 

Primer de tot s’haurà de definir quins seran els valors a estudiar per a cada empresa, i el seu 
producte. Es busca estudiar valors que puguin aportar cert benefici en el disseny del producte. 

En aquest cas es farà èmfasi en els següents valors: 

Es posarà l’atenció en com els diferents productes permeten o no un muntatge 
senzill, ràpid i intuïtiu. També si permeten ser desmuntats un cop ja muntats. 

Muntatge

S’analitzarà la facilitat que ofereix el producte a l’usuari sobre el seu transport, així 
com si consta d’algun element per a emmagatzemar-hi el producte un cop acaba 
la seva fase d’ús, així com l’eficàcia d’aquest.

Transport/Emmagatzematge

En aquest punt s’estudiarà el producte quan es troba en la seva fase d’ús. Tenint 
en compte aspectes com la resistència, la qualitat o mides. 

Practicitat

Es farà recerca per conèixer sobre quins preus es troben els productes de la 
marca.

Preu

Muntatge Les rampes són fixes i no permeten cap muntatge. En canvi, els 
calaixos ofereixen un sistema de frontisses amb bloqueig que 
permet un desmuntatge parcial. El sistema de frontisses ofereix un 
muntatge ràpid i resistent.

Transport/
Emmagatzematge

Les rampes en cap cas faciliten cap mena de facilitat pel seu 
transport. Tot i que el seu emmagatzematge es veu facilitat per la 
capacitat de ser apilades.
En el cas dels calaixos, el sistema de frontisses permet un 
desmuntatge que redueix l’espai útil i permet així la possibilitat d’un 
emmagatzematge més senzill. Aquest mètode de desmuntatge no 
genera cap facilitat de transport.

Practicitat Productes molt resistents, dissenyats amb diferents planxes de 
fusta. Es nota la qualitat d’aquests i sobretot transmeten seguretat 
en patinar-los. Un detall molt interessant és la possibilitat de 
modularitat entre productes del mateix model a partir d’un petit 
enganxament.

Preu Els preus se situen al voltant dels 120 i els 150 €.

GRAW JUMP RAMPS

TAULA 2. Estudi Graw Jump Ramps segons Benchmark

IMATGES 5-8. Productes Graw Jump Ramps
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Muntatge El muntatge és realitzat a través d’elements mòbils que són 
bloquejats un cop la rampa és muntada. A partir d’elements que 
impedeixen el gir de parts mòbils o cordes per generar tensió i 
mantenir la rampa fixa.

Transport/
Emmagatzematge

El punt més a destacar d’aquest producte sense cap dubte. 
Reducció de l’espai fins a inserir-se dins d’una motxilla dissenyada 
també per l’empresa. Lleugeresa extrema que, junt amb la motxilla 
fa que el transport sigui excel·lent.

Practicitat Producte fet a partir d’un plàstic resistent. Tot i que el material és 
totalment apte perquè la rampa sigui patinada no transmet una 
sensació de seguretat total. La rampa permet canviar la mida per 
adaptar-se als diferents nivells de l’usuari.

Preu El preu del producte és de 209,99 €

JUMPACK

TAULA 3. Estudi Jumpack segons Benchmark

IMATGES 9-12. Productes Jumpack

Muntatge Els productes d’aquesta marca es caracteritzen per tenir un 
muntatge modular. El sistema de muntatge és a base de rosques i 
cargols. A partir d’estructures mecàniques senzilles s’aconsegueix 
una unió resistent.

Transport/
Emmagatzematge

Com a producte modular permet un desmuntatge total i 
conseqüentment un emmagatzematge òptim, causat per la gran 
reducció d’espai. El desmuntatge és complex i requereix força 
temps. Tot i aquesta capacitat de desmuntatge, els diferents 
productes estan pensats perquè un cop muntats es mantinguin en 
un mateix lloc durant un temps prolongat.

Practicitat Molta varietat de models, la gran majoria permeten canviar les 
seves mides, normalment amb una roda d’ajust “Pull & Turn”. Els 
diferents models no s’observa que es puguin combinar entre si per 
a crear d’altres obstacles més complexos. A partir de materials 
sintètics i metàl·lics s’aconsegueix un producte de qualitat. 
Transmet una gran seguretat.

Preu La gran varietat de productes que ofereixen es troben entre els 120 
€, els obstacles més senzills; i els 1500 €, aquells de més grans.

FRESHPARK

TAULA 4. Estudi Freshpark segons Benchmark

IMATGES 13-16. Productes Freshpark
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Muntatge El sistema de muntatge és a partir de rosques i cargols. Per a 
realitzar el muntatge és necessari només un T-Tool (una eina 
versàtil utilitzada per l’armament de skateboards) de manera que 
és probable que l’usuari porti una a sobre quan surt a patinar.

Transport/
Emmagatzematge

El desmuntatge de la barana és complet. No ofereix cap recurs 
extra per a facilitar el muntatge o l’emmagatzematge.

Practicitat El material emprat és l’acer que permet un bon lliscament sobre la 
barana.
És ajustable amb 3 alçades diferents, aquest ajust es porta a terme 
amb una roda d’ajust “Pull & Turn”. A la part inferior on contacta 
amb el sòl, la barana compta amb unes soles antilliscants de 
cautxú. La barana és compatible amb altres del mateix model i això 
permet allarga la barana tant com es vulgui.

Preu La barana que s’ofereix té un preu de 79,99 €.

OXELO

TAULA 5. Estudi Oxelo segons Benchmark

IMATGES 17-20. Productes Oxelo

Muntatge A partir de cargols. Unió de diferents planxes de fusta. Un cop 
muntat no permet el seu desmuntatge. El muntatge es realitza amb 
un trepant.

Transport/
Emmagatzematge

No s’ofereix cap facilitat per cap d’aquestes funcions. El transport 
dels obstacles més petits és realitzat de forma rudimentària, on 
l’usuari carrega el producte amb les pròpies mans.

Practicitat Tots els productes són d’una qualitat excel·lent, gràcies a l’aplicació 
d’elements metàl·lics i, principalment, fusta. Transmet sensació de 
professionalitat i sobretot de seguretat en patinar-los. No es permet 
l’acoblament d’obstacles entre si. Una molt bona idea és la venda 
d’obstacles amb una estètica similar a la del mobiliari urbà però 
aptes per ser patinats. (Recreació apte per a patinar d’una tanca de 
la construcció per exemple).

Preu S’ofereixen tota mena d’obstacles que van des dels 150 fins als 
900 €.

OC RAMPS

TAULA 6. Estudi OC Ramps segons Benchmark

IMATGES 21-24. Productes OC Ramps
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Muntatge No requereix cap mena d’eina. La unió és a partir d’extrusions 
en l’obstacle que s’uneix amb el seu forat (extrusió invertida) 
corresponent.

Transport/
Emmagatzematge

Ofereix la possibilitat d’apilament tot i que l’espai guanyat amb 
aquest mètode és mínim. Els mòduls no són desmuntables com 
a unitat, tot i que el seu pes no és molt elevat el transport pot ser 
difícil per les dimensions del producte.

Practicitat La possibilitat d’unió dels dos mòduls de forma gairebé infinita 
dóna un valor afegit essencial. I és que l’usuari pot canviar 
l’obstacle a patinar al seu gust de manera senzilla i ràpida, fent 
que la seva experiència d’ús millori notablement. Com indica el 
seu eslògan: “The only limit is your imagination!”. Per altra banda, 
la superfície dels mòduls no és la més idònia per segons quines 
modalitats d’esports urbans.

Preu Landwave ofereix cada mòdul a 80 €.

LANDWAVE

TAULA 7. Estudi Landwave segons Benchmark

IMATGES 25-28. Productes Landwave

1.2.2. Mapa de competidors

A continuació es posicionarà l’empresa respecte a les estudiades a l’apartat anterior. Per a dur 
a terme aquest posicionament s’utilitza un mapa de competidors. En aquests es defineixen 
dos eixos (x,y), a cada un dels eixos s’hi associa un concepte. Seguidament, es col·loquen en el 
mapa les empreses estudiades segons la quantitat del concepte associat a cada eix. D’aquesta 
manera per a cada empresa s’obtindrà una posició en el pla bidimensional.

L’objectiu d’aquest mètode és esbrinar on es troben els nínxols de mercat o aconseguir entendre 
perquè la majoria d’empreses se situen en un determinat quadrant del mapa.

En primer lloc per a dur a terme el mapa de competidors és necessari definir els dos conceptes 
que se situaran en cada un dels eixos. En aquest cas els conceptes a comparar seran:

• Alta qualitat vs Baixa qualitat: En aquest aspecte es valorarà com són de bons els productes 
que ofereix la marca. Entrarà en joc, l’acabat del producte, la resistència la sensació de 
seguretat i els materials utilitzats.

• Pràctic vs Poc pràctic: En aquest eix es valorarà tot aquells elements de disseny que 
afavoreixin l’emmagatzematge, el transport, la versatilitat i tots aquells petits detalls que 
aportin al producte un valor afegit i facilitin en diferents aspectes el moment de l’ús.
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En el mapa anterior [Figura 4. Mapa de competidors] s’observa que hi ha una relació inversament 
proporcional entre qualitat i practicitat, on els productes amb més qualitat tenen un ús menys 
pràctic i viceversa. De manera que es genera una línia descendent en el mapa.

En el quadrant superior dret trobem un nínxol de mercat sense explotar. Aquest es pot deduir 
que és buit, ja que complir els criteris de practicitat i qualitat alhora és difícil i és el que tothom 
busca. Essent realistes és gairebé impossible situar-nos a l’extrem superior dret que és el que 
tota la competència voldria.

S’intentarà abordar aquest quadrant oferint el mínim d’un dels aspectes com per ser dins 
d’aquest nínxol, tot i que s’emfatitzarà més l’aspecte pràctic, i no tant en el de qualitat, ja que 
és un dels pilars del projecte. Per tant, s’haurà de millorar la qualitat del producte que ofereix 
Freshpark o per altra banda, millorar la practicitat de Graw Jump Ramps poden tenir una 
qualitat un pèl inferior. L’objectiu s’intentarà assolir sempre des de les condicions de disseny 
ja establertes, sent conscients del públic al qual ens dirigim i mantenint sempre l’essència del 
producte.

FIGURA 4. Mapa de competidors.
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1.2.3. Referents de mercat

Les empreses millor considerades pels usuaris, són les que ofereixen productes d’alta qualitat 
on el més important són aspectes com la resistència i la durabilitat. Empreses com: Graw 
Jump Ramps o OC Ramps. Aquestes empreses deixen de banda aspectes com el transport, 
l’ajustament o la modularitat dels seus productes. Això és a causa del model de compra 
d’obstacles tal com s’entén avui en dia. La majoria d’usuaris que realitzen la compra d’aquests 
productes tenen un nivell adquisitiu alt i posseeixen una gran extensió, ja bé sigui un pati o un 
garatge ampli, en els seus habitatges. On ubiquen aquest tipus de productes i no canvien la seva 
ubicació.

Un altre factor que fa que les empreses millor valorades pels usuaris estiguin allà dalt és la 
varietat de productes que ofereixen. Aquesta àmplia varietat ajusta millor la necessitat de cada 
usuari.

És necessari dir que les empreses que entre els usuaris consideren referents no són les que 
realitzen el número més gran de vendes. La majoria d’usuaris aspira a aquesta compra, però en 
el context social en el qual ens situem no s’acaba de realitzar mai. Per què són llavors les millor 
valorades per la gran majoria? El cert és que la cultura dels esports urbans rep molta influència 
dels Estats Units on és més normal tenir una casa amb grans extensions per l’ús d’aquests 
productes. I els productes que ofereix 
el mercat actual no acaba de complir la 
necessitat de manera exacta. És per això 
que la competència en el context en el qual 
ens trobem no és totalment directa.

En el context en què ens situem, productes 
com els que ofereix Oxelo, Jumpack o, fins 
i tot, Freshpark tenen un nombre de vendes 
més elevat, ja que aquestes empreses es 
preocupen per productes més versàtils i 
transportables que és el que més s’acosta a 
complir la necessitat de la gran majoria de 
públic.

Per tant trobem una gran majoria d’usuaris 
que aspira a l’obtenció d’aquests productes 
de qualitat però no tan sols no té un nivell 
econòmic apte per la seva compra sinó 
que tampoc posseeix un espai ampli on 
col·locar-los. Cal recordar que la immensa 
majoria d’usuaris són gent jove i la seva situació econòmica no és del tot estable.
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1.3. INFORMACIÓ TÈCNICA

1.3.1. Recerca de materials

A continuació es realitzarà una recerca de diferents materials que són possibles candidats per 
a ser aplicats en el disseny del producte. D’aquests s’estudiaran els avantatges i desavantatges 
que ofereixen sempre tenint en compte el producte a dissenyar. Aquest estudi és essencial per 
quan en fases posteriors es consolidi el disseny del producte poder decidir amb exactitud quin 
és el material més òptim a aplicar. 

Material per excel·lència per a obstacles que busquen resistència 
i contundència. La seva resistència mecànica el fa apte per a 
ser patinat sense perill que trenqui. A més a més és un material 
ecològic, genera un impacte ambiental mínim i és totalment 
reutilitzable.

Per altra banda, la fusta molts cops necessita un tractament per a 
mantenir les seves propietats. És més que necessari envernissar 
o realitzar-li un tractament a pressió, ja que és important per a la 
funció que desenvoluparà que no tingui cap mena d’estelles per la 
seguretat de l’usuari. A més a més és un material que requereix 
atenció periòdica si es vol mantenir la qualitat de les seves 
propietats com el primer dia.

La fusta s’adapta molt bé en productes que busquen compactació, 
resistència a pes elevat i estabilitat. Però per altra banda si es 
busca un producte on es prioritzin propietats com el transport o 
la immunitat contra factors meteorològics externs l’aplicació de 
fusta no compleix del tot bé.

Fusta

Aquest material és fusta contraxapada amb un revestiment 
de resina resistent a l’aigua unida a la fusta mitjançant calor i 
temperatura. Aquest material per tant millora notablement les 
carències de la fusta davant de factors ambientals desfavorables, 
tot i que no presenta una immunitat total. A més ofereix superfícies 
molt dures i llises, molt positiu per a patinar-hi.

A part de tots els avantatges que ofereix a l’hora de dissenyar 
obstacles per a patinar gràcies a les seves excel·lents propietats, 
cal dir que és un material prou car i no és tan sostenible com ho 
seria la fusta convencional.

High Density 
Overlay (HDO)

Polipropilè (PP)

Polietilè d’alta 
densitat (HDPE)

El polipropilè és un dels plàstics més lleugers. Té un excel·lent 
equilibri entre rigidesa i resistència als impactes. Les seves 
propietats no es veuen alterades per factors meteorològics externs, 
com la pluja. El preu del PP és relativament baix pels beneficis que 
aporta.

Material molt similar al polipropilè, de la mateixa manera que 
aquest, les seves propietats no es veuen alterades per factors 
meteorològics externs, com la pluja. Però el HDPE presenta millors 
prestacions davant els impactes, el que el fa un material més 
durador. No obstant això, per aconseguir aquesta millora davant 
els cops es perd rigidesa, el que porta a un augment de la flexió. 
A més a més, la densitat és lleugerament superior a la del PP, per 
tant, el pes del producte es veurà incrementat. També té un preu 
superior al del PP. 

Tant el PP com el HDPE tenen l’opció 
de produir-se amb material verge o amb 
material reciclat. La diferència principal 
entre ambdós és que el material verge 
té les característiques homogènies i 
conegudes, mentre que el material reciclat 
és heterogeni i desconegut. El material 
reciclat és el material resultant d’una 
mescla de polímers i les seves propietats 
varien depenent d’aquesta mescla. Per 
assegurar que el material reciclat compleix 
unes característiques gairebé igual 
que amb material verge se sotmeten a 
exhaustius controls de qualitat. Amb la 
tecnologia actual és possible treballar amb 
materials reciclats i aconseguir resultats 
d’alta qualitat.

Plàstics reciclats
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1.3.2. Recerca de tecnologies

En el disseny d’obstacles per a la pràctica d’esports sobre rodes no s’observa l’aplicació de 
noves tecnologies electròniques. Això és causat perquè són productes que han d’aguantar molts 
impactes i un sistema d’aquest tipus es veuria danyat amb molta facilitat.

Tot i això s’observen una gran varietat de sistemes mecànics innovadors que podrien donar fruit 
en la posterior fase de conceptualització del disseny. 

Un dels principals problemes en molts obstacles de pes reduït és 
que quan es colpegen amb força tendeixen a moure’s o desplaçar-
se. Amb la incorporació d’unes suspensions el cop es veurà 
esmorteït i hi haurà una reducció del desplaçament.

Sistema 
d’absorció de xoc

La inclusió de frontisses permet mantenir la resistència del 
producte però atorgant-li la capacitat de reduir el seu espai 
considerablement gràcies al gir entre cares. Les arestes de 
l’obstacle es converteixen així en eixos de gir. 

Sistema de 
plegament per 
frontisses

Sistema mecànic d’unió sense la necessitat d’utilitzar eines. Un 
dels elements a unir consta d’un pin amb un motlle de manera que 
aquest sense l’aplicació de cap força es manté sortint. A l’altre 
element es troba el forat corresponent al pin. A l’hora d’unir els 
elements s’aplica pressió sobre el pin i s’insereix en el forat de 
manera que els elements queden bloquejats i sense moviment.

Pins de bloqueig 
de posició

Sistema de bloqueig amb rosca sense la necessitat d’utilitzar 
eines. La mateixa rosca consta d’un mànec de plàstic incorporat 
que facilita l’aplicació de força per a la unió de les dues peces.

Sistema de 
bloqueig “Pull & 
Turn”

1.3.3. Recerca de normativa

La normativa que regula el disseny dels productes d’esports sobre rodes per garantir un 
producte de qualitat i segur és: “UNE-EN 14974:2006+A1: 2011”. El títol de la norma és: 
Instal·lacions per usuaris d’equips d’esports sobre rodes. Requisits de seguretat i mètodes 
d’assaig. Aquesta norma parla sobretot d’instal·lacions fixes, és per això que també es dóna 
un cop d’ull a la norma “UNE-EN 13613:2010”. El Títol d’aquesta última norma és: Equipatges 
d’esports sobre rodes. Monopatins. Requisits de seguretat i mètodes d’assaig.

Les normes d’equipament esportiu consideren els següents aspectes:

Ha d’existir una resistència davant d’accions permanents o variables, de manera 
que no es trenqui ni es deformi en excés.

S’ha d’assegurar que el producte no bolcarà o es desplaçarà en excés. En cas 
d’existència d’ancoratges han d’assegurar l’estabilitat.

Ha d’haver-hi una absència d’arestes o vores tallants, així com de parts 
prominents o forats on es puguin produir empresonament de parts del cos. Les 
vores han de tenir un arrodoniment mínim de 3 mil·límetres i els forats hauran 
d’estar protegits si tenen entre 8 i 20 mil·límetres, ambdós no inclosos.

Les parts mòbils no poden deixar espais on l’usuari es pugui pessigar o quedi 
atrapada alguna part del cos.

Ha d’existir una absència total de ganxos o altres elements similars que puguin 
provocar lesions

S’han de protegir els elements metàl·lics davants la corrosió.

Les normes exigeixen que el fabricant o venedor ha d’aportar, juntament amb 
l’equipament, instruccions de com muntar correctament l’equip així com les 
instruccions d’ús perquè no es produeixi un accident per utilització incorrecta per 
desconeixement.

El fabricant ha de proporcionar instruccions per a un bon manteniment del 
producte.
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1.3.4. Recerca de patents

El món dels obstacles portàtils i modulars és prou ampli, sobretot en els Estats Units d’on són el 
gran percentatge de patents de productes d’aquest tipus. Un cop més queda demostrat que la 
cultura dels esports urbans està molt més estesa als Estats Units.

Són patents que, principalment, protegeixen sistemes d’unió, mecanismes, i idees que faciliten a 
l’usuari tant l’ús com el transport i emmagatzematge del producte.

Amb aquesta cerca es vol ser conscient de quins són els productes que existeixen en el mercat 
i no cometre l’error d’agafar una idea ja existent. Però per altra banda la investigació de patents 
pot servir com a gran font d’inspiració a l’hora de materialitzar el disseny.

D’entre les patents presents, se’n destacaran:

US9441333B2 (United States):
Inventor: Philip McIntosh.
Es tracta d’una rampa modular que inclou 3 panels que es poden assemblar. Aquests panells 
són plegables a partir d’un eix de rotació ubicat en la unió d’aquests panells. De manera que 
l’espai de la rampa quan és plegada es veu reduït considerablement.

US4285514A (United States):
Inventor: Robert Romero.
Fa referència a una rampa de dos panells plegables que són connectats per una frontissa. 
Aquesta permet canviar la inclinació de la rampa variant els punts on aquesta frontissa és 
connectada als panells de la rampa.

US7662044B2 (United States):
Inventor: Joseph E. Corne, Kevin E. Wright.
Aquest disseny tracta una barana d’esports urbans sobre rodes amb dues possibilitats d’ús 
en un sol producte. La barana pot oferir una superfície rodona o una de rectangular a l’hora de 
patinar-la. El producte ofereix les dues seccions una en cada costat de la barana. El canvi de 
secció es realitza girant la barra i un mecanisme que permet el posterior bloqueig d’aquesta.

US20100311510A1 (United States):
Inventor: Jeff Dickson, William Weatherford Baggins.
Aquest disseny es tracta d’una barana per a esports urbans sobre rodes plegable i ajustable. 
Consta de tres peces. La barana, plegable i connectada amb una frontissa, aquesta permet que 
la barana assumeixi dues posicions. A més consta de dos suports que s’uneixen a la barana, 
permeten la regulació a diferents alçades.

US8635728B2 (United States)
Inventor: Michael Mapp.
La invenció tracta d’un sistema de rampes modular. Els dos mòduls disponibles es poden 
connectar entre si formant infinitat d’estructures, ja que aquests permeten l’apilabilitat podent 
formar així obstacles amb més alçada. L’extensió pot allargar-se tant com l’usuari desitgi. La 
connexió entre mòduls no requereix cap eina.

US6676529B2 (United States)
Inventor: John Pernal.
Aquest disseny fa referència al sistema d’unió d’una rampa modular. Els mòduls són panells que 
defineixen una de les superfícies de la rampa. La unió es realitza a partir d’esquerdes al lateral 
de la superfície del panell que connecten amb el seu positiu, formant la unió. A partir d’aquest 
mètode es permet construir un obstacle 3D a partir de superfícies 2D

US6551192B1(United States)
Inventor: Frederick M. Rieber, Frank Bork.
Es tracta del sistema d’unió entre mòduls, on els mòduls queden units entre si per un sistema 
molt senzill. Es tracta d’un forat equipat a la rampa on si pot introduir una barana o una altra 
rampa igual i els dos obstacles queden bloquejats com si es tractés d’un de sol. Aquest disseny 
brilla per la senzilla i l’eficàcia d’unió del sistema.

US7104895B2 (United States)
Inventor: Roger William Hickey.
Rampa plegable. El plegament de la rampa es realitza en acordió. La rampa té uns eixos de 
gir que permeten el plegament i un cop aquests són estesos queden fixes per un sistema de 
bloqueig. El plegament permet reduir l’espai fins a convertir la rampa en un prisma rectangular.

US7273443B1(United States)
Inventor: Juan M Martinez, Therese Morales.
El disseny tracta d’una barana modular portàtil que inclou una gran varietat de mòduls per a 
generar diferents baranes, variant longitud i alçada. Els suports de la barana estan articulats. Un 
cop doblegats aquests queden en paral·lel amb la part superior per tal d’estalviar espai durant el 
transport.
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1.4. CONCLUSIONS INVESTIGACIÓ

L’ús d’obstacles per a la pràctica d’esports urbans sobre rodes és més aviat pobre en el context 
en el qual s’està treballant.

Després de realitzar la corresponent investigació s’observa com la majoria de productes 
oferts en el mercat no satisfan exactament les necessitats que l’usuari demana. Per tant quan 
s’observen espais on es practica aquests esports regularment es nota la falta d’aquesta mena 
de productes.

La gent que practica l’esport normalment realitza sessions curtes i a prop del seu lloc de 
residència, causat per la falta de temps dels dies feiners. Busquen no portar una càrrega 
excessiva i prescindir d’elements innecessaris. Quan es tracta de sessions amb una 
disponibilitat de temps més àmplia s’observa com l’esportista carrega productes que li 
facilitaran la sessió o la complementaran fent-la més divertida i agradable. En aquestes 
sessions més llargues s’acostumen a realitzar en grup, mentre que les curtes són, 
majoritàriament, individuals.

Observant les necessitats que demana l’usuari, busca un producte que li ofereixi versatilitat 
d’obstacles així com una clara facilitat del transport. És molt important fer incís en aspectes 
com: el mètode de transport, la reducció d’espai un cop el producte no està en ús, el pes i la 
sensació de seguretat a l’hora de patinar el producte.

Analitzant el mapa de competidors [Figura 4. Mapa de competidors] hi ha un nínxol de mercat 
que no està explotat. Situar-se allà per tant assegura l’èxit. Ara bé situar-se en aquest nínxol és 
gairebé utòpic, ja que la creació d’un producte de molt alta qualitat que a més a més ofereixi 
unes excel·lents prestacions en transport i un muntatge senzill i intuïtiu és pràcticament 
impossible. Per això el fi és acostar-se el màxim possible a aquest nínxol.

És molt important conèixer les propietats dels materials estudiats. No hi ha un material que sigui 
millor que l’altre, sinó que cada un ofereix diferents prestacions. Per tant és essencial conèixer 
en quines propietats es vol donar èmfasi per saber quin és el material òptim a aplicar en cada 
cas. Quelcom semblant passa amb els diferents sistemes mecànics d’unió, depenent del futur 
disseny i les seves característiques s’haurà de valorar quina tecnologia és la idònia a aplicar.

Després de realitzar tota la fase de recerca i investigació es veu la importància de l’estudi de 
l’usuari per a conèixer exactament quines són les seves necessitats. Un cop definides, és bàsic 
estudiar la competència i el mercat, i d’aquesta manera analitzar tots aquells punts que estan 
funcionant i perquè ho fan. És primordial entendre l’estudi anterior perquè és el que definirà en 
gran part el disseny. Els aspectes tècnics a aplicar al producte seran definits per aquest estudi 
previ.
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2.1. INTRODUCCIÓ A LA FASE

En aquesta fase del projecte es definirà una proposta com a solució del problema plantejat 
en un inici. Se seguirà tot el procés d’ideació de la proposta. Començant per la metodologia 
emprada i, seguint el seu procés evolutiu fins a arribar a la seva fase final.

La definició de les diferents propostes serà conceptual, tot i que hauran d’estar prou perfilades 
per poder portar-les a terme en una fase de desenvolupament posterior si així s’escau.

En la definició de la proposta s’ultimaran aspectes de disseny com: les dimensions bàsiques, 
materials a considerar, el procés de fabricació, la viabilitat econòmica, colors, textures, pes, etc.

Un dels objectius és presentar una proposta viable al client. Aquesta haurà de recollir i 
transmetre a l’usuari tots els aspectes estudiats en la fase de recerca.

Per tant, es presentaran diferents propostes i finalment se seleccionarà aquella que s’ajusti 
millor als criteris estudiats en la recerca. D’aquesta manera les necessitats de l’usuari i les 
oportunitats del mercat prendran un paper importantíssim en la decisió.

2.1.1. Proposta de valor

A partir de la proposta de valor es busca seguir un camí per orientar el disseny del producte. 
L’acotament del disseny definit per la proposta de valor, és expressat per les conclusions 
extretes en la recerca i investigació.

En el context en el qual ens situem, el món dels esports urbans sobre rodes no ofereix moltes 
facilitats. La falta de temps per a desplaçar-se a un lloc apte per a la pràctica, la manca 
d’habilitats per a l’ús de segons quins obstacles o l’escassetat d’espais habilitats, són algunes 
de les dificultats amb les quals es troben diàriament els practicants d’aquesta mena d’esports.
Tot i que, gran part del col·lectiu demana un augment de zones aptes per a la pràctica, les 
autoritats no donen resposta a la mateixa velocitat que es genera aquesta demanda.
És cert que en els últims deu anys s’ha pres consciència de l’impacte econòmic i social positiu 
que generen aquesta classe d’esports, sobretot en les grans ciutats on atrauen multitud de 
turistes cada any. L’augment de popularitat i la falta d’espais habilitats generen aglomeracions 
en les zones urbanes, mentre que a les zones rurals els espais disponibles per a la pràctica són, 
molts cops, nuls.

La solució que s’ofereix és un producte que permet ser patinat en infinitat d’espais, a partir d’un 
transport fàcil i còmode i ofereix diferents opcions d’ús, amb un muntatge senzill i ràpid.

Amb la inclusió d’aquest producte al mercat es pretén convertir una infinitat de zones en 
zones aptes per ser patinades. D’aquesta manera maximitzar l’experiència de l’usuari durant la 
realització de l’esport.
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2.2. METODOLOGIA SEGUIDA PER L’OBTENCIÓ DE LA PROPOSTA

Per a aconseguir una proposta consistent, creativa i viable serà necessari seguir certes de 
metodologies de disseny. El procés metodològic servirà com a guia per arribar a la proposta 
final buscada. L’aplicació de diferents mètodes de disseny doten al procés de creació d’ordre, 
d’aquesta manera es facilita la conceptualització del producte.

El procés metodològic seguit per l’obtenció d’una proposta a desenvolupar en fases posteriors 
és:
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es Amb el fi de trencar les 

barreres mentals i poder 
obtenir diverses solucions 
al problema plantejat, 
s’aplicaran dinàmiques 
creatives. Aquesta mena 
de mètodes de disseny 
permeten trobar diferents 
solucions, per molt 
inversemblants que puguin 
ser algunes d’aquestes, 
en un temps relativament 
curt. El mètode de disseny 
que més s’adequa a les 
necessitats del projecte, 
és el Crazy 8’s. Aquest 
mètode permet generar 
idees variades de forma 
ràpida però centrades 
en la solució d’un mateix 
problema.
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a Per ampliar horitzons 

creatius es demana a 
gent externa al projecte 
que valori les diferents 
propostes i realitzi una 
votació. El mètode aplicat 
és el Dot voting. En aquest 
mètode s’atorga a cada 
votant diversos vots, cada 
vot té una puntuació. 
Finalment, es procedeix 
a realitzar la votació i 
es tindran en compte 
les propostes millor 
valorades per una mostra 
de persones. És important 
conèixer l’opinió externa 
per a donar punts de vista 
nous, que un sol individu és 
incapaç de veure. Po
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es Les dues propostes millor 
valorades per l’opinió 
externa i personal, se 
sotmeten a una taula 
ponderada. En aquesta 
taula els aspectes més 
importants a complir 
per un producte final 
seran valorats segons la 
importància que l’usuari els 
hi dóna. S’analitzarà com 
soluciona cada aspecte 
les dues propostes. 
Finalment, se seleccionarà 
aquella proposta amb 
més puntuació, i que per 
tant, soluciona millor 
els objectius funcionals 
buscats.
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a Un cop seleccionada la 

proposta a desenvolupar, 
aquesta se sotmet a un 
procés de croquització, 
on va prenent forma fins a 
arribar a la seva fase final.
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ls Quan la proposta ja està 
totalment definida només 
falta aplicar els materials 
adients a cada una de les 
peces. Per a les peces que 
permeten l’aplicació d’una 
varietat de materials es 
torna a utilitzar el mètode 
de la taula ponderada. 
Finalment, després de 
portar a terme la taula 
s’aplica el material amb la 
puntuació més alta.
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2.3. DINÀMIQUES CREATIVES

Per poder obtenir propostes innovadores és necessari seguir certes metodologies que 
fomentin el pensament creatiu. A partir de l’aplicació d’aquestes metodologies les solucions als 
problemes plantejats s’enfocaran des de diferents perspectives i possibilitarà la resolució de 
problemes de forma més eficient.

Les solucions proposades en les dinàmiques creatives sempre hauran de tenir present la solució 
d’aquells aspectes negatius extrets en els diferents punts de la fase d’investigació, tant d’usuari 
com del mercat.

El procés per generar idees ha sigut el següent: en primer lloc, s’ha realitzat un Crazy 8’s per 
tal d’obtenir diverses idees, variades. Seguidament, s’ha realitzat una fase convergent, on s’ha 
demanat a persones externes al projecte que valoressin les propostes a partir de la tècnica del 
Dot Voting. És important aquesta opinió externa, fins i tot en projectes individuals, com és el cas, 
ja que sempre ajuda a trencar barreres mentals i ofereixen una perspectiva innovadora.

És l’activitat creativa principal. Consisteix a generar 8 propostes, idees o imatges en 8 minuts. 
Aquesta velocitat dota a la tasca d’una improvisació i multitud de propostes en
poc temps que serà útil per a la reflexió posterior. Cal dir que les propostes generades no han de 
tenir un alt nivell de detall, ni s’ha de valorar la viabilitat de les propostes en un primer moment. 
Qualsevol idea és benvinguda i útil, no hi ha cap mena de filtre en la ideació.

propostes

minuts8

A continuació [Figura 5. Propostes crazy 8’s.] es mostren les vuit idees generades.

2.3.1. Crazy 8’s

1
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5

7

2

4

6

8

FIGURA 5. Propostes Crazy 8’s
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Les propostes generades són les següents:

Un calaix enrotllable amb dos suports per donar-li alçada.

Proposta 1

Dues rampes amb varietat d’opcions d’ús segons la seva disposició. Segons la 
disposició l’obstacle varia. Convertint-se amb calaix o piràmide.

Proposta 2

Calaix plegable a partir de la inclusió de frontisses.

Proposta 6

Mòduls combinables per a la construcció de rampa o barana, aprofitant aquesta 
coma estructura.

Proposta 5

Mòduls on s’aprofita l’estructura rígida de la barana per la construcció del calaix.

Proposta 4

 Diferents obstacles amb connectivitat entre ells per a formar obstacles nous.

Proposta 3

Rampa de 360°. Construcció divertida i diferent del que s’acostuma a veure.

Proposta 7

Rampa regulable, modificable en superfície útil i longitud.

Proposta 8

Un cop finalitzat els 8 minuts, de forma individual, es vota aquelles propostes que es consideren 
més atractives. Cada vot té un valor de 2 punts.

Per completar el mètode creatiu i aportar un punt de vista nou, entra en joc l’opinió de persones 
externes. Aquesta opinió externa és totalment necessària per ajudar a filtrar totes les idees i 
poder, basant-se en aquelles idees més votades, arribar a una conclusió sobre la millor solució.
Se’ls hi ha presentat les 8 idees a 3 persones. També se’ls hi ha explicat la problemàtica a 
solucionar i els propòsits del projecte per tal que el vot sigui el més eficient possible. L’objectiu 
és que votin aquelles que els hi semblen més interessants i amb més futur de desenvolupament. 
Cada subjecte compte amb 3 vots. Un dels vots té un valor de 2 punts, mentre que els altres dos 
tenen un valor de tan sols 1 punt.

Un cop finalitzada la votació, els resultats es troben a la pàgina següent [Figura 6. Resultats Dot 
voting]:

Vots propis

Llegenda vots

Subjecte 2

Subjecte 3

Subjecte 1

Cada circumferència representa un vot. Les circumferències emplenades de color tenen un 
valor de 2 punts, mentre que les que només tenen traçat tenen el valor d’un punt. Els colors 
diferencien els votants. 

2.3.2. Dot voting
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FIGURA 6. Resultats Dot voting

Un cop finalitzada la votació es posa especial atenció en les dues idees amb més vots i es 
realitza una petita anàlisi, a partir d’una taula ponderada, per determinar quina serà la proposta a 
portar a terme. Com s’observa les dues idees amb més èxit són:

• La proposta 4 (6 punts)
• La proposta 2 (5 punts)

És interessant no descartar cap de les dues propostes més votades. A continuació es 
presentaran. Es farà una anàlisi dels pain points que soluciona cada una de les propostes, i com 
els soluciona.

2.3.3. Decisió de la proposta a desenvolupar

L’encant de la proposta es troba en la senzillesa de forma, on a partir d’un sol 
mòdul molt simple se’ns presenten diferents variants d’ús.

En un primer moment es planteja l’estructura de la rampa com quelcom sòlid i 
indivisible, per raons de seguretat. Aquesta impossibilitat de divisió porta a una 
dificultat de transport molt clara si no es disposa d’un mètode de transport privat. 
Tot i que, el muntatge es simplifica de forma impressionant. La unió dels mòduls 
serià possible sense l’ús de cap eina externa. Seria una unió ràpida i fàcilment 
comprensible per a tothom.

L’emmagatzemat no es veurà beneficiat per una reducció de l’espai quan el 
producte està en desús. És cert que amb un desenvolupament del disseny més 
elaborat es podria aconseguir certa apilabilitat reduint mínimament aquest espai.

Proposta 2: Rampes modulars combinables per a la construcció de diferents 
obstacles

Aquest disseny busca la construcció de dos, o més, obstacles segons el mode 
en què siguin construïts. A partir d’un reaprofitament d’alguns mòduls com a 
estructura d’altres s’aconsegueix un estalvi de peces. La idea busca aconseguir un 
objecte amb la màxima versatilitat d’ús i el mínim nombre de peces.

L’obstacle és modular, per tant és totalment desmuntable. Aquesta reducció 
d’espai en el desmuntat facilita el transport i l’emmagatzemat considerablement, 
ja bé sigui incorporant els mòduls en una possible bossa.

El muntatge pretén ser sense l’ús d’eines externes, encara que els mòduls 
demanen certa fixació i això pot dificultar la rapidesa del muntatge. El muntatge, 
però, és senzill i intuïtiu.

Proposta 4: Mòduls combinables per a la construcció de diferents obstacles
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Taula ponderada

Un cop definides les propostes, per a seleccionar quina de les alternatives és la més indicada 
per a satisfer les necessitats dels usuaris, s’emprarà el mètode de la taula ponderada. A partir 
d’aquesta es comparen les característiques de cada proposta.

En aquesta taula se li assignarà un valor de ponderació a cada una de les característiques a 
avaluar, segons la importància de cada característica. La importància ve donada segons les 
necessitats de l’usuari tipus.
Seguidament, se li assignarà uns valors a cada proposta. Depenent del grau d’eficiència amb el 
qual solucionin cada característica, el valor atorgat serà més elevat.

El valor de cada característica serà multiplicat pel factor de ponderació. Finalment, se sumaran 
aquests valors. La proposta amb més puntuació serà la que es desenvoluparà i es portarà a 
terme al llarg del projecte.

Factor de ponderació Proposta 2 Proposta 4

Muntatge 4 5 3

Transport 5 2 4

Emmagatzematge 3 2 4

Ús 2 4 3

44 50
TAULA 8. Selecció de proposta segons ponderació.

Amb una puntuació superior, amb 6 punts de diferència, la proposta a desenvolupar serà:

Proposta 4

2.4. EVOLUCIÓ DE LA PROPOSTA

En aquest punt es desenvoluparà la proposta escollida, després d’efectuar les dinàmiques 
creatives corresponents. Es converteix la idea en un disseny viable. A partir de sketches s’anirà 
perfeccionant el concepte, per, finalment, obtenir una proposta ben definida. Serà necessari 
perfilar mides bàsiques, materials, sistemes mecànics d’unió, etc.
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Fase 1

x/2

x

2x

x4 Plataforma x2 Barana

PECES x = 0,5 metres (aprox.)

BARANA

Frontisses ocultes 180º

Tancat Obert

La barana és regulable a 3 
alçades

Element cargolable 
metàl·lic amb mànec de 
plàstic. Permet una unió 
sense la necessitat d’eines.

UNIÓ PLATAFORMA

FIGURA 7. Croquis fase 1

x4 Suport x8 Rosques fixació x1 Unió baranes

CALAIX

UNIÓ PLATAFORMA-BARRA

• L’ús de frontisses pot debilitar la resistència de les 
planxes després d’un cert nombre de cops. Serà 
necessari trobar una solució més òptima i eficaç.

• La Unió d’una rosca metàl·lica amb altres 
materials tendeix a debilitar la unió. S’haurà de 
posar especial atenció en aquesta mena d’unions 
i trobar una altra solució.

• Preocupació per una possible flexió de les planxes 
en el punt central. S’haurà de buscar un mètode 
per reforçar aquesta manca de resistència.

Motius per evolucionar la proposta
La unió es realitza 
aprofitant l’espai buit 
dins la barana. Un tall 
longitudinal al llarg 
d’aquesta permet entrar la 
planxa.
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x4 Plataforma x2 Barana

PECES

Fase 2

BARANA

x = 0,5 metres (aprox.)

x/2

x

2x

UNIÓ PLATAFORMA
Amb una barra d’alumini col·locada 
a la part inferior de les planxes, s’ha 
substituït la unió de planxes per 
frontisses. La barra travessa les 
diferents planxes per l’eix central 
de manera que queden unides. Per 
assegurar la unió, es reforça a partir 
de rosques. L’ús d’aquesta barra 
soluciona dos problemes anteriors 
aconseguint una proposta de 
disseny més consistent.

Tall a la zona inferior de les 
plataformes, amb la forma negativa 
de la barra, per poder inserir 
aquesta.

Inclusió addicional de 2 forats a 
la barana per unir les diferents 
planxes, com a conseqüència 
seran necessàries més rosques per 
a fixar totes les planxes.

FIGURA 8. Croquis fase 2

x4 Suport x10 Rosques fixació x1 Unió baranesx1 Unió plataformes

2x

CALAIX

UNIÓ PLATAFORMA-BARRA

• Incrementar la varietat d’usos 
del producte. On combinant els 
mòduls existents amb alguns 
de nous s’aconsegueixi  un 
altre obstacle. És important no 
desfer totes les característiques 
assolides amb aquesta millora. 

Motius per evolucionar la proposta
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PECES

Fase 3

x = 0,5 metres (aprox.)

x4 Plataforma x2 Barana

x/2

x

2x

x2 Suport inclinat x1 Entrada rampa

UNIÓ PLATAFORMA-BARRA

UNIÓ PLATAFORMA

BARANA

CALAIX

FIGURA 9. Croquis fase 3

x4 Suport x10 Rosques fixació x1 Unió baranesx1 Unió plataformes

2x

RAMPA

• Tot i que la proposta en aquesta 
fase queda prou consolidada. 
S’hauria d’acabar de definir el 
producte on s’emmagatzemen 
i es transporten els mòduls. El 
producte està pensat per reduir 
l’espai en el transport. Falta definir 
la bossa de transport.

Motius per evolucionar la proposta

Amb un increment 
de tan sols 3 peces 
s’ha aconseguit la 
fabricació d’un nou 
obstacle. Inspirat en 
la idea 5, generada 
en els crazy 8’s.

La rampa dissenyada aprofita 
l’estructura generada amb 
anterioritat.

Amb aquest nou obstacle 
s’aconsegueix la millora en 

varietat d’ús del producte que es 
buscava.



7170

Projecte de Fi de Grau - ESEIAAT

Fase 4

x/2

2x

x = 0,5 metres (aprox.)

Les peces del producte 
estan pensades perquè un 
cop desmuntades redueixin 
l’espai ocupant un espai en la 
base d’1 metre x 0,25 metres, 
aproximadament.

FIGURA 10. Croquis fase 4

Ens situem a la fase final d’evolució de la proposta. Per tant, les fases 3 i 4, seran 
les que se sotmetran al procés de desenvolupament per acabar consolidant un 

disseny final amb garanties.
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2.5. SELECCIÓ DE MATERIALS

L’aplicació de materials a les diferents peces és molt important. L’aplicació d’un material o altre 
pot ser decisiva perquè el disseny compleixi totes les característiques buscades. A l’hora de 
seleccionar el material adient s’ha de tenir molt present quins són els principals objectius de 
disseny.

D’entre les diferents peces de la proposta treballada n’hi ha que el material a aplicar no té cap 
competidor, ja que hi ha un material en concret que compleix a la perfecció la seva funció. Com 
pot ser el cas de les baranes. Perquè aquestes puguin ser lliscades amb les millors condicions, 
el material més adient és l’acer.
En canvi hi ha peces que obren un ampli ventall de possibilitats d’aplicacions de diferents 
materials segons les necessitats a complir. L’exemple més clar són les plataformes, i és aquí on 
es portarà a terme l’estudi.

Propietat a valorar % d’importància

Resistència als cops 20,00 %

Facilitat de modelat 17,50 %

Durabilitat 15,00 %

Lleugeresa 10,00 %

Resistència a la flexió 10,00 %

Preu 7,50 %

Impermeabilitat 7,50 %

Resistència a la temperatura 5,00 %

Reciclabilitat 5,00 %

Acabat estètic 2,50 %

Per a definir quin és el material idoni en el disseny es recorre al mètode de la taula ponderada. 
Aquest és l’ideal per conèixer quin material aplicar segons el grau d’importància de les 
especificacions del producte. S’associa les propietats del material amb el grau de rellevància de 
les funcions a complir. D’aquesta manera s’assegura que el material escollit sigui el més òptim 
per l’aplicació desitjada.

Primer de tot s’haurà de definir les propietats a valorar i associar-les amb un percentatge 
d’importància. Com més alt sigui el percentatge més important serà que el producte final 
compleixi aquella propietat.

TAULA 9. Importància propietats dels materials.
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A continuació se li associa un valor (de l’1 al 5) a cada un dels materials, segons l’eficàcia amb 
què resolguin cada una de les propietats. S’opera correctament i el material amb més puntuació 
serà l’escollit. 

Propietat a valorar % d’importància Fusta

Resistència als cops 20,00 % 3 0,60

Facilitat de modelat 17,50 % 2 0,35

Durabilitat 15,00 % 2 0,30

Lleugeresa 10,00 % 5 0,50

Resistència a la flexió 10,00 % 3,5 0,35

Preu 7,50 % 5 0,37

Impermeabilitat 7,50 % 1 0,07

Resistència a la temperatura 5,00 % 1 0,05

Reciclabilitat 5,00 % 5 0,25

Acabat estètic 2,50 % 5 0,12

2,97

TAULA 10. Selecció material plataformes.

HDO PP HDPE

3,5 0,70 3,5 0,70 5 1,00

2 0,35 5 0,87 5 0,87

3 0,45 4 0,60 5 0,75

4 0,40 3 0,30 2,5 0,25

2 0,20 5 0,50 4 0,40

4 0,30 3,5 0,26 3 0,23

4 0,30 5 0,37 5 0,38

2 0,10 4 0,20 5 0,25

3 0,15 3 0,15 2 0,10

4 0,10 2 0,05 2 0,05

3,05 4,01 4,28
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Segons [Taula 10. Selecció material plataforma] el material amb més puntuació, amb un valor 
de 4,28 és el Polietilè d’alta densitat (HDPE). Per tant, serà el material a aplicar a les planxes del 
producte.

Com s’ha esmentat amb anterioritat, la resta de materials a aplicar no suposen un problema 
de decisió tan gran. Ja que per les característiques demanades hi ha un material que compleix 
aquestes funcions amb una gran diferència sobre la resta. Els materials aplicats a cada peça 
són:

Acer

Baranes

Acer

Suports (rectes i inclinats)

Alumini

Barra d’unió planxes

Alumini

Barra d’unió baranes

 Acer amb mànec de plàstic

Rosques fixació

Alumini

Peça d’entrada a la rampa

2.6. PRESENTACIÓ PROPOSTA FINAL

Un cop realitzada tota la fase creativa, d’entre la varietat d’idees sorgides, s’ha seleccionat 
aquella que millor compleix les característiques requerides. Posteriorment, s’ha sotmès a un 
procés d’evolució on s’han perfilat aspectes primordials a partir d’esbossos. Fins a arribar a 
una proposta conceptual definitiva. En aquesta etapa se sintetitzaran totes aquestes idees 
conceptuals per tal d’englobar i definir-les.

El producte proposat, per a desenvolupar en aquest projecte, són diferents mòduls que segons 
el mètode d’unió o construcció permet l’obtenció de diferents obstacles.

Entre les possibilitats d’obstacles que ofereix el producte es troba: una barana, un calaix i una 
rampa. El calaix i la rampa aprofiten l’estructura rígida i resistent de la barana per a la seva 
construcció. Gràcies a la resistència d’aquests elements estructurals, és possible un disseny 
en la majoria de mòduls amb l’ús de materials lleugers. Reduint significativament el pes del 
producte.

2.6.1. Definició de les característiques 

La barana queda unida amb els suports a partir de rosques. Per augmentar 
la fixació dels suports a la part inferior s’incorpora cautxú per incrementar el 
fregament amb el sòl, reduint així el desplaçament del producte durant el seu ús.

Barana

Unió mòduls

Es proposa un mètode de muntatge senzill i intuïtiu. El producte incorpora rosques amb un 
mànec ergonòmic en un dels extrems, permetent així un muntatge sense necessitat d’eines 
externes. Totes les unions són metall-metall per assegurar la màxima resistència, per tant, 
aquells mòduls no metàl·lics tenen un element metàl·lic en el punt d’unió.

La unió entre les planxes i la barana, per a formar l’estructura principal de 
l’obstacle, es realitza a partir d’un forat longitudinal ubicat en la barana, buida per 
dins. En aquest forat entren la planxes. Les planxes en els extrems tenen la forma 
del buidat de la barana. Per garantir una unió rígida, resistent i segura entre la 
barana i les planxes s’utilitzen rosques.

Calaix
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La part més feble i més propensa a flexionar és la línia central de les planxes. 
És per això que s’incorpora una barra a la part inferior d’aquestes. La barra té, 
principalment, dues funcions: dotar a la part més procliu a flexionar una seguretat 
afegida, i garantir la unió de les diferents planxes entre si. I és que, la barra conté 
forats a la longitud òptima perquè les diferents planxes quedin unides, reduint 
el possible espai generat entre planxes. Aquesta unió es realitzarà també amb 
rosques.

Pel muntatge de la rampa s’aprofita la unió de les planxes amb una de les baranes 
(mateix mètode de construcció que el calaix). Per dotar a l’estructura de l’angle 
necessari per formar la rampa és necessari canviar el mòdul dels suports per 
uns altres inclinats. A més a més s’incorpora un element a la part inferior de la 
rampa per suavitzar la transició d’entrada a la rampa. Aquest element té el perfil 
de curvatura necessari per minimitzar l’alçada entre el terra i l’entrada a la rampa. 
La unió amb les planxes es dóna gràcies a uns sortints que es troben a la part 
posterior, aquests entren per pressió als forats. Els sortints són recoberts d’un 
material espumós que permet deformar-se i expandir-se amb facilitat. D’aquesta 
manera un cop el sortint entra al forat el material expandirà, la unió serà més forta 
i la rosca de la planxa no es veurà danyada.

Rampa

Transport

El producte permet el desmuntatge de tots els seus mòduls. La idea ha sigut generada per reduir 
l’espai fins al punt que les diferents peces entrin a una bossa allargada, optimitzant el procés de 
transport.

Regulabilitat

Els suports utilitzats per a la barana i el calaix tenen la possibilitat de ser regulats a tres 
alçades diferents. Amb l’element roscat mencionat amb anterioritat es fixa l’alçada desitjada. 
Per certificar que l’alçada queda ben fixada, és necessari que els 4 punts d’alçada siguin ben 
ancorats.

Extensió

La barana permet una extensió, ampliant així la seva longitud d’ús. Aquesta extensió només 
serà possible amb productes iguals. L’extensió de la superfície útil es realitza sempre des de la 
barana, on s’insereix a la part buida d’aquesta un tub. El tub queda fixat per dues rosques, una 
fixació a cada una de les parts de la barana. 

Estabilitat

Per garantir el mínim moviment mentre qualsevol dels obstacles està en ús a cada pota del 
suport s’incorpora cautxú. D’aquesta manera el fregament amb el sòl es veu incrementat i el 
desplaçament reduït.

El procés de fabricació i l’estimació d’un pressupost són dos conceptes que van agafats de 
la mà. El preu final del producte s’estimarà, entre altres variables, pel preu dels materials i el 
seu posterior tractament. D’entre els processos viables de fabricació es tindrà en compte tres 
factors determinants a l’hora d’escollir-lo. En primer lloc, el procés de fabricació ha d’oferir unes 
qualitats mínimes perquè el producte compleixi les seves funcions a la perfecció. A més a més, 
sempre al preu més raonable possible. No s’invertiran diners en el procés productiu de manera 
innecessària. Per acabar, l’últim aspecte a tenir en compte serà complir amb criteris sostenibles 
sempre que sigui possible.
Aquesta fase del projecte no tan sols és necessària per establir costos i pressupostos 
orientatius del procés de fabricació, sinó també per acabar de definir el target. Amb aquest 
estudi se sabrà quin és el poder econòmic requerit de l’usuari per efectuar la compra.

2.6.2. Viabilitats de fabricació i estimació de costos

Les baranes i els suports són d’acer, l’acer pot ser produït per fosa i moldeig. 
S’apliquen elevades temperatures fins que el material arriba a un estat líquid. 
Posteriorment, es deixa refredar en un motlle fins a obtenir la forma desitjada. Abans 
que el material refredi s’apliquen certs additius per aconseguir les característiques 
desitjades en l’acer. Finalment, s’haurà de tornejar per definir les toleràncies d’unió, 
foradar i roscar allà on ho necessiti, i en el cas de la barra soldar els sortints que 
entraran en els suports.
El preu que es pot extreure per l’obtenció de les peces desitjades és molt orientatiu 
i és que el preu en els tallers depèn de moltes variables (Lots de producció, 
toleràncies, processos de mecanitzat, geometria, matèria primera...). Es pot saber 
que el preu de l’acer ronda l’ 1 €/kg, i que el preu, de forma molt orientativa, d’un 
taller pot rondar els 30 € l’hora de base. Les peces es poden fabricar comprant acer 
com a matèria primera i realitzant processos de fabricació en un taller a posteriori.
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Per altra banda, les planxes de HDPE poden ser fabricades per injecció. 
Concretament, per injecció d’alta pressió, un mètode precís sense necessitat de 
tractaments posteriors. Aquest mètode s’utilitza per a la fabricació de palets de 
plàstic, del mateix material que la peça i amb una geometria i dimensions similars. 
És el mètode ideal quan es necessita el mateix disseny un nombre elevat de cops. A 
més a més, el mètode d’injecció no només garanteix la qualitat dels productes, sinó 
que també compleix criteris sostenibles i de cura mediambiental. Això és possible 
gràcies a una millora de la maquinària, que redueix el consum hidràulic i energètic.
Els principals elements que determinen el cost de fabricació són: l’amortització de 
la màquina injectora, el cicle de treball i els tractaments tèrmics superficials dels 
motlles metàl·lics requerits. En l’enllaç [29] es realitzen una sèrie de càlculs per 
estimar el preu d’injecció. L’estudi conclou amb una taula on s’ubiquen els valors 
trobats, per a uns quants polímers, al llarg de l’informe. Centrant-nos en el material 
a utilitzar en les planxes, el HDPE, hi ha un valor de rellevància per determinar una 
estimació de costos. El valor definit com a Cpol ens dóna el preu per kilogram de 
cada polímer. Per l’HDPE és de 0,90 Dòlars/kg (1€ aproximadament). Si el material 
és reciclat el preu baixa fins als 0,90 €/kg.
El preu per hora de la màquina es pot estimar a 60 Dòlars/hora.
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Finalment, les barres d’unió de mòduls són d’alumini. De la mateixa manera que 
l’acer aquest es pot comprar en matèria primera i es realitzaran les operacions 
adients en el taller. A diferència de l’acer el preu de l’alumini és bastant més baix, 
la meitat gairebé. Actualment el preu de l’alumini ronda els 1,5 Dòlars/kg. A aquest 
preu de compra s’ha de tenir en compte les dimensions de les peces a fabricar i les 
operacions a realitzar al taller. Les operacions a realitzar són: tornejar, fresar i roscar.Ba
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Un cop realitzat l’estudi, coneixent de forma orientativa els preus dels diferents 
materials, els seus respectius processos d’obtenció i els preus de la competència 

per a productes de mides, geometria i materials similars, es pot establir una 
estimació del preu del producte. El producte final podria rondar un preu d’entre els 

175 i els 225 €.

La funcionalitat principal del producte és maximitzar la diversió d’una sessió d’esports urbans 
sobre rodes en zones que no compten amb tot l’equipament necessari per a la pràctica. Per 
tal que l’usuari gaudeixi i explori diverses possibilitats d’ús, el producte pot convertir-se en 
3 obstacles diferents. En tots els obstacles possibles es té una base de cautxú per evitar el 
desplaçament d’aquest quan l’usuari es troba a sobre fent-ne ús.

S’afavoreix l’experiència d’usuari amb un producte de muntatge fàcil i ràpid, sense la necessitat 
d’eines. Totes les peces necessàries per al muntatge dels diferents obstacles es troben en el 
mateix producte.

Un cop el producte no està en ús permet una reducció de l’espai significativa. Les peces entren 
en una bossa de mides manejables, així doncs existeix una millora substancial del procés de 
transport.

L’usuari té la possibilitat de regular els obstacles a 3 alçades diferents. D’aquesta manera 
el producte s’adapta al nivell d’habilitat dels usuaris o als possibles canvis de l’entorn. 
S’aconsegueix amb aquesta funció un producte més versàtil, englobant més espais d’ús i 
usuaris.

Una funcionalitat extra que dota al producte d’un valor afegit és la possibilitat d’ampliar la seva 
superfície útil amb un altre producte igual. D’aquesta manera si dos usuaris, o més, es troben 
amb productes iguals poden ajuntar les seves peces per crear un obstacle més gran, i gaudir 
encara més de la pràctica.

2.6.3. Usabilitat i funcions
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2.7. PRESENTACIÓ PER AL CLIENT

En aquest punt es realitza una descripció del producte orientada cap a l’usuari. S’exposen les 
característiques, funcions i avantatges del producte per persuadir al futur comprador. No s’entra 
en aspectes tècnics ni conceptes molt detallats, es pretén que el client entengui perquè serveix 
el producte, quins beneficis li pot treure i en quines situacions li serà favorable posseir-lo.

El producte ofert et permet gaudir del teu esport preferit en gairebé qualsevol lloc, només 
necessites un sòl apte per a la pràctica. En espais on hi ha absència d’equipament per a patinar, 
o aquest és escàs, és quan el producte brilla. Aquesta gran varietat d’espais d’ús que engloba 
estalvia a l’usuari a fer grans desplaçaments per trobar un bon lloc on practicar, i converteix 
aquell petit racó del costat de casa en una zona excel·lent per patinar.

El seu disseny et permetrà posseir 3 obstacles pel preu d’un de sol. I és que, gràcies a aquesta 
varietat el producte es converteix amb la solució perfecta per a maximitzar la diversió i millorar 
les teves habilitats.

El producte pot variar l’obstacle a patinar. Segons les preferències de l’usuari pot convertir-se en 
una barana, un calaix o una rampa en qüestió de segons. S’ha desenvolupat un producte fàcil i 
senzill de muntar i desmuntar, que sense l’ús d’eines i en qüestió de pocs minuts s’aconsegueix 
armar. S’ha posat especial èmfasi en reduir el temps de muntatge, ja que se sap que és un 
procés feixuc i avorrit.

Els obstacles estan pensats per a un ús temporal a la ubicació desitjada, és per això que 
s’ha estudiat a fons el procés de transport. El desmuntat dels objectes permet reduir l’espai 
d’aquests i aconseguir un desplaçament còmode i pràctic. Per reduir els esforços en el transport 
el producte compte amb una bossa on emmagatzemar les diferents peces.

Les teves habilitats no són un problema per adquirir el producte, ja que aquest compte amb una 
regulació a tres alçades diferents. Amb aquesta funció s’engloba patinadors de tots els nivells. 
El nivell anirà augmentant a la vegada que ho faci l’alçada del producte, fins a convertir-te en un 
especialista.

A més a més, si es posseeix més d’un obstacle, els obstacles tenen la possibilitat d’ampliar-
se entre obstacles iguals, o combinar-se entre obstacles diferents. Arribats a aquest punt, les 
combinacions possibles són fins on arribi la imaginació.
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3.1. DEFINICIÓ DEL DISSENY

3.1.1. Components

Barana (x2)

Component principal per a l’estructura dels diferents 
obstacles. En aquest és on es pateix la majoria 
d’esforços, ja que és el component principal utilitzat 
per realitzar els diferents grinds i slides (lliscar per 
la barana utilitzant diferents parts del patí, o altres 
productes similars). Com a estructura del producte, ha 
de ser resistent als cops i al desgast, és per això que 
el material emprat és l’acer. Per assegurar adaptar-se 
el millor possible als diferents productes sobre rodes 
aptes per l’ús de l’obstacle, es dissenya una barana 
amb un diàmetre de 6 centímetres i 1,1 metres de 
llargada. Per tal de reduir el pes del producte i complir 
requeriments proposats en fases anteriors, la barana 
es buida a l’interior. Té un gruix de 2 mil·límetres. A les 
dues potes de la barana s’observen 3 forats roscats, 
separats 5 centímetres entre si. Aquests permeten 
regular tant el calaix, com la barana a diferents alçades 
augmentant o reduint la dificultat d’ús del producte. 
Les diferents alçades disponibles són: 250, 300 i 350 
mil·límetres.

Plataforma (x4)

Component indispensable en l’estructura tant de la 
rampa com del calaix. Sobre aquest passarà el patí 
en multitud d’ocasions. Consta d’una amplada de 0,55 
metres i una longitud de 0,275 metres. Aquesta longitud 
quan els diferents mòduls de la plataforma queden 
units passa a ser d’1,1 metres, abastant així tota la 
longitud de la barana.

Suport recte (x4)

Proporciona estabilitat a l’estructura gràcies a la seva 
àmplia base. Entre la base i el tub d’unió amb la pota de 
la barana l’angle és totalment recte, garantint al calaix 
una estructura sense desnivells.

Suport inclinat (x2)

Compleix la mateixa funció d’estabilitat que el suport 
recte. Donant un angle a aquest s’aconsegueix generar 
l’estructura de la rampa.

Barra d’unió baranes

Aprofitant el buidatge de la barana s’introdueix aquesta 
dins, penetrant l’extrem de les dues baranes que es 
volen unir i es fixa.

Element d’unió plataformes

Aquest component assegura la unió de les 4 
plataformes, convertint-les en una estructura única. 
S’insereix en el forat amb la secció corresponent que 
es troba al llarg de la longitud de les plataformes i es 
fixa per assegurar la unió d’aquestes. A més a més, 
afegeix una resistència a la flexió a la línia central de les 
plataformes, el punt més dèbil.

IMATGES 29-34. Isomètriques components
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Transició rampa

Soluciona la dificultat o impossibilitat d’entrada a la 
plataforma quan aquesta està en contacte amb el 
terra amb un cert angle (obstacle de la rampa). Aquest 
component permet una entrada suau i progressiva, 
sense transicions de pendent brusques.

Rosca d’unió llarga (x8)

La seva funció principal és garantir una unió segura, 
resistent i duradora entre components metàl·lics, ja que 
la plataforma és d’un material plàstic. Amb una rosca 
exterior M12 queden fixats a l’interior dels laterals de la 
plataforma. Una rosca interior M10 és la que permet la 
fixació de components.

Rosca d’unió curta (x4)

Compleix exactament les mateixes funcions que la 
rosca d’unió llarga, però per les necessitats del lloc 
on s’ubica (a la part central de les plataformes) es 
necessita un component no tan llarg, a causa de la 
falta de gruix de la zona. A l’exterior, en la unió amb 
la plataforma es troba una rosca M8, mentre que a 
l’interior, la zona roscada que permet la unió entre 
components es troba una rosca M6.

Pom d’estrènyer (x8)

La seva funció és la unió d’elements a partir d’una 
rosca de mida M10 i longitud 30 mil·límetres. Per tal 
que l’usuari pugui realitzar la unió sense l’ús d’eines, a 
l’extrem s’incorpora un mànec ergonòmic de plàstic per 
realitzar els esforços corresponents. Amb aquest pom 
es fixa la barana amb les plataformes i els suports amb 
les potes de la barana.

Falca d’estrènyer (x2)

Aquest element d’unió té la mateixa funció que el pom 
d’estrènyer, però un cop més les condicions formals de 
la zona fan que sigui necessari buscar una alternativa 
de disseny. Amb una espiga roscada més curta (10 
mm) i una mida M6 s’aconsegueix fixar les plataformes 
i l’element d’unió d’aquestes.

IMATGES 35-39. Isomètriques components
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El logotip és molt important a l’hora de dissenyar un producte. Aquest és la primera imatge 
mental que genera un consumidor quan pensa en el producte o l’empresa. És per això que 
no només dóna un valor gràfic afegit al concepte de la marca, sinó que transmet valors i 
sensacions al consumidor. S’ha de tenir molta cura en el disseny i procurar transmetre els 
conceptes adequats al consumidor.

Un cop posats en el disseny del logotip es busca un disseny senzill, transmetent alhora 
sensacions com llibertat, creativitat i fantasia. S’allunya qualsevol disseny que transmeti 
una excessiva serietat. Es busca una estètica moderna inspirada en temps passats, el que 
s’anomena vintage. És interessant que el disseny tingui una estètica urbana, tenint una relació 
directa amb la cultura dels esportistes que faran ús del producte.

Un estil tipogràfic que compleix a la perfecció els anteriors requeriments són les tipografies 
script old school, o de caràcter informal. Aquestes es van popularitzar als Estats Units i Europa a 
la dècada dels anys setanta, coincidint així en espai i temps amb l’origen del skateboarding.

3.1.2. Logotip

IMATGES 40-43. Inspiracions tipogràfiques

Les tipografies de les [Imatges 40-43. Inspiracions tipogràfiques] transmeten sensacions molt 
contràries a les script tradicionals, tipografies molt elegants que transmeten luxe i qualitat.

Script TradicionalScript Old School =

Finalment la tipografia escollida pel logotip és la tipografia Franky

A a
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Aquesta tipografia 
aconsegueix transmetre les 
sensacions de creativitat i 
llibertat buscades, així com 
l’estil vintage desitjat

En el punt 4.1.1. Branding (pàgina 126) s’explica l’origen del nom de la marca. 
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L’evolució del logotip fins a arribar a la proposta final és la següent:

En la primera fase de l’evolució, s’afegeix la línia inferior per dotar el logotip de dinamisme i 
remarcar l’estil del qual prové d’on s’ha agafat la inspiració, ja que aquest és un dels trets més 
característics.

Finalment s’inclou una rodona vermella, representant el sol de forma minimalista i donant un 
aspecte més modern. El sol i el bon temps són els que permeten que els esports urbans sobre 
rodes es puguin practicar allà on pertanyen, al carrer.
Amb la inclusió final de la rodona es converteix el logotip en un imagotip. Els imagotips estan 
formats per text i un símbol o imatge, i quan aquests són separats segueixen funcionant igual 
de forma independent.

FIGURES 11-13. Evolució logotip

Per la creació del prototip virtual s’ha fet ús de dues eines principalment: En 
primer lloc, el Solidworks pel modelatge 3D dels components; i el 3DSMax pel 

renderitzat, donant un aspecte més realista i entenedor mitjançant l’aplicació de 
materials i una escena.

3.1.3. Prototip Virtual
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Barana

IMATGES 44-47. Prototip virtual barana
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Calaix

IMATGES 48-51. Prototip virtual calaix
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Rampa

IMATGES 52-55. Prototip virtual rampa
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A continuació es procedeix a explicar quins són els principals usos que se li pot donar als 
diferents obstacles, un cop muntats, i com fer-ne un bon ús per garantir la seguretat de l’usuari.
Els diferents usos de cada producte són limitats, però abasten més possibilitats que les que 
el dissenyador pot preveure. Els esports urbans són creatius per naturalesa i sempre se’ls hi 
donarà nous usos als productes, imprevisible en el procés de disseny.
En aquest punt del projecte se citaran els usos pels quals han estat dissenyats cada obstacle, 
d’aquesta manera el producte no pateix i el seu funcionament és l’ideal.

3.1.4. Funcionament

Barana

La barana té les funcions molt marcades. Lliscar al llarg de la barana o saltar-la d’un costat a un 
altre.

IMATGES 56-57. Funcionament barana

Calaix

Per a aquest obstacle han estat pensats dos usos molt clars. Primer, utilitzar les baranes laterals 
per a lliscar. I per últim, utilitzar les plataformes centrals com a element de transició a partir d’un 
salt inicial i un final.

IMATGES 58-59. Funcionament calaix
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Rampa

La rampa és l’obstacle que més funcions d’ús ofereix. Està pensada tant per utilitzar-la com a 
entrada i realitzar un salt en el punt més elevat fins a tocar el terra, o fer-ho en sentit contrari, on 
des del sòl executar un salt que et permeti arribar al punt més elevat de la rampa i baixar-la.
En comptes d’utilitzar-la com a un obstacle de salt, també es pot pujar i baixar donant l’opció de 
lliscar a la part alta utilitzant la barana que la subjecte per un dels extrems.

IMATGES 60-61. Funcionament rampa

Regulació

La barana i el calaix permeten regular l’alçada a 3 punts. Per fixar una alçada l’usuari ha de fer 
coincidir el forat ubicat a la pota de la barana amb el forat del suport. Un cop aquests quedin 
concèntrics, es fa passar el pom d’estrènyer per tal que l’alçada quedi fixa.

25
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 c

m
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m

IMATGES 62-63. Regulació barana i calaix

Seguretat i bon funcionament

Per assegurar un bon ús de tots els obstacles han de ser utilitzats en superfícies planes. No es 
recomana ubicar un dels extrems de suport en un esglaó i els altres en un altre, generant així un 
desnivell i aconseguir que els productes tinguin pendent.

Perquè els obstacles siguin totalment segurs és necessari realitzar el muntatge correctament, 
utilitzant totes les peces indicades, i que aquestes estiguin en bones condicions.

A l’hora d’emmagatzemar-ho fer-ho al refugi de la humitat. 

Perquè les baranes llisquin millor, es recomana aplicar una petita quantitat de cera per patinar.
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A continuació es concretarà el material exacte a aplicar en cada component per poder conèixer 
la seva densitat i finalment, saber el pes total del producte.

3.1.5. Material i pes del producte

TAULA 11. Materials dels components i pesos.

El pes del producte és una dada molt important, ja que un dels objectius principals és que el 
disseny sigui transportable. Un pes excessivament elevat presentaria problemes a l’usuari, 
encara que el desmuntatge faciliti el mètode de transport.

Nom del 
component

Nº de 
components

Materials
Densitat 
(kg/m³)

Volum 
(cm³)

Pes d’un component 
(kg)

Pes total components 
(kg)

Barana 2 Acer Q235 7800 412,64 3,22 6,44

Falca d’estrènyer 2
Mànec: Tecnopolimer de base poliamídica 
reforçat amb fibra de vidre.
Espàrrec roscat: acer zincat

X X 0,01 0,02

Plataforma 4 Polietilè d'alta densitat (HDPE) 952 980,70 0,93 3,73

Pom d’estrènyer 8
Mànec: Tecnopolimer de base poliamídica 
reforçat amb fibra de vidre. 
Espàrrec roscat: acer inox AISI 303

X X 0,06 0,46

Rosca d’unió curta 4 Acer inox AISI 303 7700 0,31 0,0024 0,0095

Rosca d’unió llarga 8 Acer inox AISI 303 7700 1,69 0,01 0,10

Suport inclinat 2 Acer Q235 i cautxú a la base 7800 56,96 0,44 0,88

Suport recte 4 Acer Q235 i cautxú a la base 7800 55,96 0,44 1,75

Transició rampa 1 Alumini 6061-T4 i espuma als sortints 2700 133,10 0,36 0,36

Element d’unió 
baranes

1 Alumini 6061-T4 2700 92,51 0,25 0,25

Element d’unió 
platafromes

1 Alumini 6061-T4 2700 129,04 0,35 0,35

Pes total 14,35
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Cal fer dues anotacions referents a la taula anterior [Taula 11. Materials dels components i 
pesos]

Nota 1: Es considera el pes del cautxú i de l’espuma negligible.

Materials

És un dels materials que més abunda en els obstacles. Tant les baranes com 
els suports són fetes d’aquest acer. Aquest és un dels acers més comunament 
utilitzats.
Presenta una resistència moderada, una bona capacitat de càrrega i duresa i una 
bona resitència a la corrosió. A més a més és fàcil de soldar i processar.Ac

er
 Q

23
5

Aquest tipus d’acer s’utilitza en la majoria de components roscats. Aquesta mena 
d’acer es caracteritza per la seva fàcil mecanització. Ideal per elements roscats. 
També presenta una molt bona resistència a la corrosió.

Ac
er

 in
ox

 A
IS

I 3
03

S’utilitza aquest material principalment en components d’unió. És un aliatge 
d’alumini endurit que conté com principals elements: alumini, magnesi i silici. Té 
bones propietats mecàniques i bona soldabilitat. És un aliatge d’alumini d’ús general, 
sobretot en estructures d’alta resistència amb una bona resistència a la corrosió.

Al
um

in
i 6

06
1-

T4

Material emprat en les plataformes. En ser un material plàstic permet més varietat 
de formes davant d’altres materials. Presenta una molt bona relació lleugeresa / 
resistència. Ofereix una excel·lent resistència als cops i una molt bona durabilitat.H

DP
E

S’ubica en les bases dels suports. El cautxú presenta molt bones prestacions 
antilliscants.

Ca
ut

xú

Nota 2: Les files on hi ha marcades unes X indiquen que no és necessari conèixer el volum ni la 
densitat dels materials tant del pom com de la falca d’estrènyer, ja que el fabricant proporciona el 
pes total del component. Aquesta informació la podem trobar als enllaços [31] i [32].
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Pes

El pes total de la suma de tots els components és d’aproximadament 14 kilograms. Aquest és el 
pes que hauria de carregar l’usuari si volgués fer ús dels 3 productes en una mateixa sessió.

També existeix la possibilitat que l’usuari tan sols vulgui fer ús d’un o dos dels obstacles oferts. 
En aquest cas el nombre de peces que s’haurien d’agafar es reduiria, i de la mateixa manera ho 
faria el pes.

A continuació es mostren totes les possibilitats i els seus respectius pesos:

Barana
8,77
kg

Calaix
12,85
kg

Rampa
8,91
kg

Barana + Calaix
13,10
kg

Barana + Rampa
12,49
kg

Calaix + Rampa
14,10
kg

La quantitat de components necessaris per al muntatge de cada obstacle es troba a l’Annex 2, 
en els plànols de conjunt.

El fet que la suma dels pesos no sigui igual al pes total del producte és gràcies a la reutilització 
de components pel muntatge dels diferents obstacles. Com es pot observar si es té pensat 
carregar els components per l’ús de 2 obstacles, val la pena el transport dels components pel 
muntatge dels 3 obstacles, ja que la diferència de pes és mínima.

FIGURA 14. Pes segons la combinació d’obstacles

En el punt 2.6.2 es parla de la viabilitat de fabricació de les peces, és a dir, es plantegen diferents 
opcions d’obtenció per a cada component. En aquest punt s’escull el mètode de fabricació idoni 
per a cada una, perquè el producte, finalment, pugui ser una realitat.

En les peces que conformen els obstacles hi ha algunes que es poden comprar de manera 
directa, perquè són elements normalitzats o prefabricats. Aquest és el cas de la falca i el pom 
d’estrènyer, comprats a l’empresa Elesa+Ganter; o el cas del cautxú, comprat en planxes a 
empreses externes.
Les rosques que s’ubiquen dins la plataforma per assegurar una unió metall-metall amb el pom i 
la falca normalment s’acostumen a comprar a fabricants externs però no s’han trobat les mides 
requerides. És per això que s’hauran de fabricar mitjançant mecanitzat.

Els components com la barana, els suports, l’element d’unió de les plataformes i el tub d’unió de 
baranes es compra la matèria prima necessària i es treballa al taller fins a aconseguir la forma 
desitjada.
En el cas de la barana es compra un tub buit de l’acer requerit i es mecanitzarà fins a donar-li el 
gruix i la llargada requerits. A continuació se solden les potes i finalment es forada i rosca allà 
on sigui necessari.
Pels suports se seguirà exactament el mateix procediment però aquest cop la barra comprada 
serà de secció quadrada.
Els elements d’unió restants, es compra l’alumini requerit com a matèria primera i es procedeix a 
mecanitzar, foradar i roscar allà on sigui necessari.

El component de transició de la rampa no es produeix com la resta de peces metàl·liques. La 
forma complexa que presenta impossibilita l’opció de fabricar-la per mecanitzat. És per això que 
es fabrica per fosa i modelatge.

Finalment, les plataformes d’HDPE són fabricades per injecció d’alta pressió. Aquest és el 
mètode que millors resultats ofereix pels requeriments que es demanen.

3.1.6. Procés de fabricació
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La unió de les diferents peces entre si és la que permet que el producte tingui sentit, i és gràcies 
a aquesta unió de components que s’aconsegueix la creació dels 3 obstacles. A continuació 
s’explica quin és el procediment a seguir pel muntatge dels 3 obstacles, posant èmfasi en els 
punts d’unió entre peces. Gràcies als components roscats amb un mànec ergonòmic pel qual 
l’usuari pot aplicar força s’aconsegueix una unió de components sense l’ús d’eines externes, 
complint així un dels objectius proposats.

3.1.7. Mètodes d’unió

IMATGES 64-65. Falca i pom d’estrènyer

El muntatge de la barana és el més senzill de tots. El primer pas és fer coincidir 
les dues potes de cada una de les baranes als seus respectius suports rectes. Per 
fixar les potes de la barana al suport s’ha de fer coincidir els dos forats passants 
que es troben a cada peça. Després, perquè les dues peces quedin fixes s’utilitza el 
pom d’estrènyer, aquest consta d’un espàrrec roscat de mida M10. El forat roscat 
corresponent es troba a la pota interior de manera que al roscar els dos components 
estrenyen el suport exterior, fixant la unió.
La unió de les baranes entre si es realitza de la mateixa manera. Aquest cop la peça 
que conté un element roscat és un tub que va inserit a l’interior de les dues barres. 
Hi ha un punt de fixació a cada un dels extrems de les baranes, d’aquesta manera 
queden unides. Es fixa amb el pom d’estrènyer que conté la mateixa espiga roscada 
de mida M10.

Ba
ra

na

Pel muntatge del calaix s’ha de ser seguir el mateix procediment de muntatge de 
les baranes però sense unir-les entre si. A l’interior de cada una de les baranes es 
col·locaran els extrems de les quatre plataformes, amb la cara llisa d’aquestes cap 
amunt. Per unir les 4 plataformes i que aquestes actuïn com un sol bloc es fa passar 
la barra d’unió longitudinalment, per un forat ubicat sota les plataformes. La barra 
d’unió consta de dos forats passants a cada un dels extrems, aquests coincideixen 
amb els forats roscats ubicats al centre de cada una de les plataformes. Amb les 
falques d’estrènyer, de mida M8, es permet a l’usuari fixar la barra en dos punts, 
permetent que l’estructura actuï de forma única.
Arribats a aquest punt només falta fixar les plataformes a l’interior de la barana. 
Amb els poms d’estrènyer es rosca a 2 punts a cada costat, impedint la mobilitat. 
Finalment, l’obstacle ja actua com una peça única.

Ca
la

ix

El muntatge de la rampa és gairebé igual que el del calaix. En aquest cas s’exclou 
una de les baranes d’un dels laterals i els suports del costat oposat se substitueixen 
pels suports inclinats, donant angle a l’estructura. Només falta afegir l’element de 
transició. Aquest consta d’uns sortints que coincideixen amb els forats roscats de 
l’extrem de la plataforma, els mateixos que s’aprofiten per fixar la plataforma a la 
barana. La unió es duu a terme per gravetat. Per no fer malbé la rosca interna de la 
plataforma els sortints estan recoberts d’espuma, a més a més, aquesta s’expandeix 
i millora la unió.

Ra
m

pa



113112

Projecte de Fi de Grau - ESEIAAT

En aquest apartat es defineixen les especificacions de la bossa de transport. Es concretaran 
dimensions, forma, funcions, materials, etc. La definició de la bossa permet complir el 
requeriment de transport, proposat en un inici. 

3.1.8. Bossa de transport

110 de longitud x 30 d’amplada x 22 d’alçada (centímetres).
La capacitat de la bossa és de 72 litres.
Les mesures escollides són les mínimes requerides per què totes les peces 
necessàries per a la construcció dels 3 obstacles i càpiguen a dins. Perquè les 
peces càpiguen dins la bossa els obstacles han de ser completament desmuntats.

M
id

es

En un dels extrems es té amb una nansa perquè l’usuari pugui tirar d’aquesta i 
remolcar el pes de la bossa. Al llarg de la longitud, a la zona superior central, s’ubica 
una cremallera. A la part central, a banda i banda de la cremallera, s’inclouen dues 
nanses per dotar d’un altre punt de subjecció del producte.

Per facilitar el transport a l’extrem oposat a la nansa, a la part baixa, la bossa té dues 
rodetes en línia. Les rodes en línia giren sobre un eix que les travessa pel centre i no 
permeten girar sobre si mateixes. S’han inclòs les rodetes perquè els 14 kilograms 
que pesa tot el producte, tot i que es poden portar a l’esquena, es fa més còmode 
arrossegar-los.
S’ha optat per aquesta decisió després de fer diverses proves carregant bosses de 
14 kilograms i comprovar que l’esquena quedava prou carregada. A més s’ha tingut 
en compte la llargada d’un metre de la bossa i la incomoditat que podria generar 
portar-la a l’esquena. Les rodetes tenen un diàmetre aproximat de 6 centímetres per 
evitar que la part inferior de la bossa toqui el terra durant el transport.

A la part inferior de la bossa s’inclouen quatre sortints de plàstic per evitar que la 
tela estigui constantment en contacte amb el terra. Per evitar que faci panxa a causa 
del pes a la part inferior, es reforça amb una planxa a la base.

Ac
ce

ss
or

is

110 cm 

30 cm
 

22 cm 

FIGURA 15. Mides bossa de transport

A diferència del que s’havia ideat a la fase anterior, se suprimeix la nansa extensible, 
pròpia de les maletes, per transportar la bossa. Es redueix així el preu i el pes. 
S’aprofita la mateixa longitud de la bossa per crear l’angle respecte el terra que 
permet remolcar la bossa, on la part alta queda a l’alçada de la mà de l’usuari.Fu

nc
io

ns

Teixit principal de la bossa: polièster
Planxa de la part inferior: policlorur de vinil (PVC)
Rodes: Llanta de polipropilè (PP) i la coberta de goma
Sortints de la part inferior: polipropilè (PP)M
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Per establir un preu orientatiu s’ha fet recerca de bosses amb materials, mides i 
capacitats similars. Segons la cerca realitzada, en els enllaços [46], [47], [48] i [49], 
els preus oscil·len entre els 35 i els 55 €.

Pr
eu

FIGURA 16. Mètode de transport



115114

Projecte de Fi de Grau - ESEIAAT

3.2. INFORMACIÓ TÈCNICA

3.2.1.Plànols de fabricació i muntatge

En els plànols es pot consultar tota la informació tècnica referent a la fabricació, muntatge i 
definició dels components. Aquests es troben adjuntats a: 

Annex 2. Plànols de fabricació i muntatge.

3.2.2. Simulacions i càlculs 

Per determinar la resistència dels diferents obstacles i saber si suporten les forces que se 
li aplicaran durant l’ús, es procedeix a realitzar una simulació d’esforços amb el programa 
SolidWorks.

Un cop realitzat l’estudi el programa ens proporciona la tensió de Von Mises a cada punt de 
l’objecte. Per saber si l’obstacle trencarà, es compara el punt que pateix la tensió més alta amb 
la tensió màxima admissible del material, corresponent al límit elàstic. Si el límit elàstic és més 
elevat, significa que el material aplicat no trencarà, i per tant, el disseny serà viable.

El límit elàstic és la tensió màxima que un material pot suportar sense patir deformacions 
permanents. Interessa mantenir els valors de tensió dins d’aquest límit. El primer pas serà 
conèixer el límit elàstic dels materials que suporten esforços directes. Posteriorment comparar 
els valors amb els esforços suportats per al material a l’estudi.

Material Límit elàstic (MPa)

Acer Q235 235

Alumini 6061-T4 110

Polietilè d’alta densitat (HDPE) 26 - 33

Per l’execució de l’estudi és necessari conèixer el valor de força que suporten els diferents 
obstacles en el pitjor dels casos. La força que s’està buscant és la força d’impacte d’un individu 
en saltar sobre un dels obstacles.
Per establir un valor orientatiu de la força d’impacte s’han de suposar diferents valors: el pes 
de l’usuari, l’alçada del salt i el descens del centre de gravetat de l’individu un cop impacte amb 
l’objecte.
Es suposa un usuari de 120 kilograms de massa (m). La posició del producte es troba a l’alçada 
mínima perquè l’alçada d’impacte sigui màxima, suposant un salt de mig metre la distància 
de caiguda serà de 0,25 metres (h). El descens del centre de gravetat per un salt d’aquestes 
característiques serà de 0,15 metres (d).

TAULA 12. Límit elàstic materials
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El primer pas per arribar al valor de la força és calcular la velocitat d’impacte:

v = √2gh = √2 · 9,8 · 0,25 = 2,21 m/s²

A continuació, s’aplica l’equació necessària per obtenir la força d’impacte:

F = (0,5 · m · v² ) / d = (0,5 · 120 · 2,212) / 0,15 = 1960 N

Un cop es coneix la força d’impacte, s’apliquen els materials corresponents a cada peça i 
s’estableix la base dels suports com a element fix. Tot seguit, el programa procedeix a realitzar 
l’estudi.
Els resultats obtinguts són els següents:
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En els estudis anteriors els punts de tensió màxima dels diferents materials no superen els 
límits elàstics de cada un d’ells. En la simulació d’esforços portada a terme se suposa un 
cas prou negatiu per a poder dir que el producte suportaria els esforços sense deformar-se o 
trencar-se.

El punt de tensió màxima es troba quan es fa ús del calaix, amb un valor de 110 MPa. En aquella 
zona (punt d’unió entre la barra i el peu d’aquesta) el material aplicat és l’acer, amb un límit 
elàstic de 235 MPa. Per tant, es pot establir que el coeficient de seguretat serà de:

235/110 = 2,13

Com el coeficient de seguretat és més gran que 1, seria totalment legítim dir que els obstacles 
suporten un pes de fins a 120 kg de massa, dada amb la qual s’ha realitzat l’estudi. Fins i tot hi 
ha un marge d’error, prou gran, per si l’usuari fa un mal ús del producte. En cas que es volgués 
augmentar aquest marge s’hauria de reduir el pes de recomanació d’ús del producte.

IMATGES 66-71. Simulacions d’esforços. 

3.3. IMPACTE AMBIENTAL

Polietilè d’alta densitat

Un dels materials més abundants en el producte és el polietilè d’alta densitat (HDPE). Està 
fabricat per injecció d’alta pressió un mètode que compleix criteris sostenibles i de cura 
ambiental. Aquest és un plàstic reciclable i quan arriba el seu fi de vida s’ha de sotmetre a una 
sèrie de tractaments per aconseguir ser reciclat. 
A l’enllaç [55] s’observa un diagrama de flux del reciclat del HDPE negre. En primer lloc es 
classifiquen els diferents materials que troben en el HDPE, en el cas que estem tractant, el de 
les plataformes, es retirarien les rosques interiors d’acer per convertir-los en residu valoritzable. 
Seguidament, el HDPE és sotmès a una pel·letització i rentat, amb l’aplicació de NaOH, per 
obtenir HDPE picat. Aquest procés genera aigua contaminada a la qual se li aplicarà un 
tractament d’aigües amb el fi de purificar-la i poder seguir utilitzant-la al procés de rentat de 
forma cíclica.
Un cop finalitzat el procés de pel·letització i rentat, al HDPE mòlt es barreja amb estearat de zinc 
i aigua per aplicar-li un procés d’extrusió, on seran necessaris uns filtres metàl·lics. D’aquest 
procés s’obtindrà aigua evaporada i els pellets de HDPE negre reciclats. Els filtres metàl·lics 
utilitzats es podran convertir en residu valoritzable.
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Seguidament, l’estudi ens proporciona, a les taules 2 i 3, els consums d’energia pel reciclatge 
d’un quilogram d’HDPE i els materials emesos al aire per el reciclatge d’un tona d’HDPE, 
respectiavment. 

Consums d’energia MJ

Energia elèctrica (compactació) 0,090

Combustible dièsel (classificació) 0,084

Energia elèctrica (classificació) 0,122

Energia elèctrica (extrusió) 2,000

Metà (extrusió) 0,600

TAULA 14. Consums d’energia del reciclat d’un kg de HDPE.

Anotació: Entre parèntesis s’observa en quina fase del procés de reciclatge es consumeix 
l’energia.

Entrades de materials Kg Sortides de materials Kg

Residu industrial 1,42850 Fang 0,13510

Aigua fresca del rentat 0,08620 Aigua purificada 20,35400

Aigua fresca per extrusió 0,42180 Aigua evaporada de l’extrusora 0,42180

Aigua purificada 20,35400 Pellets d’HDPE reciclat 1,00000

NaOH 0,00420 Residu valoritzable 0,40850

Estearat de zinc 0,00003 Residu de filtres metàl·lics 0,00010

Clorur d’alumini 0,00160

Cal 0,00170

Filtres metàl·lics 0,00010
TAULA 13. Dades del inventari del reciclat d’un kg de HDPE negre..

En el mateix estudi, a la taula 1, se’ns proporciona una taula amb els valors de materials entrants 
i sortints en el procés de reciclatge d’un quilogram de HDPE. 

Sortides de materials al aire grams

Partícules 158,000

Monòxid de carboni 280,000

Diòxid de carboni 353325,000

Òxids de nitrogen 989,000

Monòxid de nitrogen 56,000

Òxids de sofre 2002,000

Àcid fluorhídric 0,010

BOD 2365,000

COD 4620,000

AOX 24,200

Fenol 0,550

Arseni 0,100

Cadmi 0,055

Crom 0,330

Coure 2,310

Plom 0,110

Mercuri 0,006

Níquel 0,220

Clorurs 97,900

Sulfats 0,550

TAULA 15. Emissions a l’aire del reciclat d’una tonelada de HDPE.
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Acer

L’altre material que abunda en el producte és l’acer. L’acer pot ser produït amb baix impacte 
ambiental i és reciclable. La fabricació d’acer reciclat gairebé no malgasta material, amb un 
rendiment pròxim al 100%. A més a més, el cicle de vida de l’acer és il·limitat, pot ser reciclat 
innombrables cops sense perdre qualitats.

L’aplicació d’acer reciclat en el procés de fabricació de productes redueix el consum d’energia 
un 70%, el consum d’aigua un 40% i evita l’extracció de noves matèries primeres. Les emissions 
de CO2 també es redueixen quan es reaprofita aquest material, per cada peça d’acer reciclat 
s’estalvia 1,5 vegades el seu pes en CO2.

El procés per reciclar l’acer implica eliminar els contaminants, fondre’l i tornar a forjar-lo. L’acer 
és fàcilment identificable entre residus urbans gràcies a la separació magnètica.

Acer inoxidable

L’acer inoxidable (AISI 303), utilitzat a la majoria de components roscats, és un acer austenític, 
és a dir, no té propietats magnètiques. Aquesta característica fa variar una mica el procés de 
reciclatge de l’acer, ja que la identificació no es pot realitzar per separació magnètica.

El procés de reciclatge per l’acer inoxidable consta de les següents fases:

Es dificulta la separació per falta de propietats magnètiques del material

Classificació

 Els diferents productes d’acer inoxidable són compactats en grans blocs per 
facilitar la seva manipulació i transport.

Compactació

Els materials recuperats es fonen en un forn i es modelen per fabricar nous 
productes.

Fosa

Separació de materials, dels mateixos productes, a partir de corrents elèctrics, 
fluxos d’aire a pressió i sistemes de flotació líquids

Separació de mitjans

S’utilitza una màquina hidràulica per tallar els blocs en trossos més petits

Cisalla

En el cas de les peces d’acer inoxidable a reciclar del producte dissenyat, la majoria són 
elements normalitzats i és molt fàcil donar-los una segona vida. 

Alumini

L’alumini té un procés de reciclatge similar al d’altres metalls no ferromagnètics, i de la mateixa 
manera al ser reciclat no perd propietats. El reciclatge del material busca aconseguir que els 
residus tinguin una segona vida. El procés implica fondre el material per tornar a obtenir matèria 
primera. El procés de fosa és molt més econòmic i consumeix molta menys energia que la 
producció d’alumini per electròlisi.
La producció d’alumini reciclat requereix només un 5% de l’energia que es consumiria 
aconseguint alumini a partir de materials verges. 

Un dels processos de reciclatge d’alumini més utilitzats és el de fosa per gravetat. El primer pas 
consisteix a retallar i fer miques el material, per posteriorment, realitzar una neteja química i 
mecànica amb el fi d’eliminar altres materials i substàncies. Seguidament, els restes d’alumini 
es compacten en blocs per poder ser dipositats en forns de fusió. El procés de fosa té diferents 
variants segons l’aplicació que tingui en un futur.

Com a conclusió, s’observa com tots els materials emprats en el disseny del 
producte tenen opció a una segona vida. En cas dels materials metàl·lics 

s’utilitzaran materials ja reciclats perquè presenten les mateixes propietats 
que si aquests fossin de primer ús, i la reducció energètica és d’allò més 

significativa.
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4.1. COMUNICACIÓ DEL PRODUCTE

A continuació quedaran definits els elements formals. Aquests són els encarregats de 
transmetre la identitat visual de la marca a través del disseny gràfic. A partir del disseny gràfic 
és possible fer arribar a l’usuari les sensacions i atributs que busquen definir la marca. El 
producte és l’encarregat de comunicar els beneficis que aporta la seva compra.

En el cas del producte dissenyat els espais disponibles perquè s’estableixi aquesta comunicació 
entre producte i usuari són el packaging i el mateix logotip de la marca.

4.1.1. Branding

A l’apartat 3.1.2. Logotip (pàgines 90-92), s’explica la comunicació visual del logotip a partir 
d’elements gràfics, identificables a simple vista (colors, tipografia, formes, etc.). Però, la 
comunicació de la marca va un pas més enllà. Es busca arribar a l’usuari, també, pel mateix nom 
de la marca.

El nom de l’empresa és Gnarly. És un terme provinent de la cultura americana. La traducció literal 
al català seria retorçat o desagradable. Aquesta traducció literal té connotacions negatives, però 
en l’argot d’esports urbans el significat és totalment diferent. La traducció correcta en aquest 
ús més col·loquial seria “excel·lent”. En l’àmbit d’esports urbans és utilitzat, sobretot, quan algú 
aconsegueix una fita que ha portat esforç i temps.

Fent referència a termes propis de la cultura urbana i utilitzats en la gran majoria d’esports 
extrems es creu que pot acostar els clients amb més facilitat, i transmetre una sensació de 
confiança. Cal recordar que el públic objectiu és, majoritàriament, gent ja practicant, i per tant, 
coneixedora de la cultura que envolta aquesta mena d’esports.
Fent aquest gest de complicitat en el nom de la marca, es farà arribar al potencial client una 
sensació de coneixença cap a l’esport. A l’entrevista realitzada el subjecte valorava molt que els 
productes fossin dissenyats per practicants de l’esport, o que hi hagués un gran estudi darrere 
de cada decisió de disseny presa. Amb el nom que s’atorga a la marca es pretén que aquesta 
sensació d’estudi de l’usuari arribi de forma indirecta.

4.1.2. Packaging

El packaging serà una capsa de cartró, és una solució òptima i sostenible per a emmagatzemar 
el producte en el punt de venda i comunicar informació. La capsa de cartró és reutilitzable i 
reciclable. Dins la capsa de cartró es troben tots els components necessaris per al muntatge 
dels 3 obstacles i una targeta on s’expliquen especificacions del producte.

Les mides de la capsa seran les mínimes necessàries perquè hi càpiguen tots els components. 
110 longitud x 30 d’amplada x 15 d’alçada (cm).

110 cm

30
 c

m

15
 c

m

FIGURA 17. Mides capsa desplegada.

FIGURA 18. Capsa muntada

Anotació: A la figura 18. Capsa 
muntada. Només es mostra el 
sistema de muntatge de la capsa. 
Les mesures de la perspectiva no 
són les correctes.
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La targeta és de forma quadrada, 210 mil·límetres de costat. En aquesta s’hi troba a la part 
frontal un codi QR i una petita guia de com escanejar aquesta mena de codis. El codi QR porta 
a un enllaç on a partir d’un vídeo es mostra el muntatge dels diferents obstacles. S’ha optat per 
aquest sistema explicatiu del muntatge del producte per tal de reduir l’ús de paper i contribuir 
amb la sostenibilitat.
A la part posterior de la targeta es troben instruccions d’ús i manteniment, per tal que l’usuari 
doni un ús segur al producte i el conservi de la millor manera possible.

21
 c

m

21 cm

La bossa pel transport es ven per separat, no es troba dins de la capsa de cartró. S’ha pres 
aquesta decisió perquè pot haver-hi usuaris que no vulguin transportar el producte d’un lloc a 
l’altre, tot i que el producte està dissenyat per això. La despesa per la bossa de transport és prou 
gran per a afegir-la al preu del producte, i si un client realment no necessita la bossa pel motiu 
que sigui (ubicació fixa dels obstacles, transport en cotxe, etc.) no escolliria el nostre producte. 
Això suposaria perdre una part del públic que es pot abastar, tot i que no són la majoria com 
s’observa a la fase d’investigació i recerca. És una decisió que inclou possibles clients sense 
que el públic a què va dirigit, aquells que busquen un transport dels obstacles, es vegi afectat.

FIGURA 19. Mides targeta.

4.1.3. Disseny gràfic

El disseny gràfic del packaging busca transmetre els beneficis del producte de manera senzilla 
i ràpida. Que cridi l’atenció de l’usuari amb una primera impressió i transmeti els valors de la 
marca. El disseny del packaging és el següent:

FIGURA 20. Disseny gràfic capsa.
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El disseny gràfic de la targeta busca ser més explicatiu i clar.

Cara frontal

FIGURA 21. Cara frontal targeta.

Cara posterior

FIGURA 22. Cara posterior targeta.

Escanejant el codi QR de la [Figura 21. Cara frontal targeta] s’accedeix a un vídeo explicatiu del 
muntatge dels diferents obstacles.
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Cara frontal

IMATGES 72-73. Mockup targeta.

Cara posterior
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Justificació d’elements gràfics

Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

La tipografia Noto sans TC ha 
sigut emprada en els textos de 
la targeta i de la capsa per la 
seva bona llegibilitat i claredat.

L’estil d’icones utilitzat ha sigut outline. Aquest estil d’icones ofereix senzillesa de comprensió 
alhora que modernitat. Com les icones són prou grans oferiran sempre una bona visibilitat.

FIGURA 23. Família d’icones

#f2bb87#cb5146 #878787 #000000

S’han utilitzat dos colors càlids per transmetre passió, oci i modernitat. El vermell s’ha emprat 
en parts del logotip, ja que és un color amb molta força i d’aquesta manera destaca la marca. 
L’ocre s’ha emprat per ressaltar elements d’importància en el text però sense treure tot el 
protagonisme a la resta de la composició. L’ocre no s’ha emprat en el packaging, ja que el color 
natural del cartró és prou semblant i reduiria significativament la visibilitat d’aquest color sobre 
el material.

Els colors gris i negre s’han emprat per a la tipografia i la iconografia. En la targeta s’ha utilitzat 
el gris, ja que d’aquesta manera no contrasta tant amb el fons blanc i dóna una sensació de 
netedat i claredat, mentre que en el packaging s’ha aplicat el negre perquè, un cop més, el color 
del cartró de la capsa reduiria molt la visibilitat si s’apliqués el color gris, dificultant la lectura.
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4.2.1. Escandall i pressupost

Per conèixer el pressupost total per la fabricació d’un producte, cal fer un escandall dels seus 
components i fer un càlcul aproximat del preu d’aquests. Com s’observa en el punt 2.6.2. 
Viabilitat de fabricació i estimació de costos (Pàgines 79-80), determinar el preu exacte per 
a molts dels components a fabricar, és una feina feixuga. Ja que el preu depèn de moltes 
variables que no estan a l’abast.

Per determinar el preu de cada component cal considerar quin és el seu procés de fabricació o 
si el component és comprat a externs. Aquesta informació és definida al punt 3.1.6. Procés de 
fabricació (Pàgina 109) .

Per determinar el preu de cada component es tindrà en compte el preu de cada material per 
unitat de pes i s’establirà un preu aproximat del seu procés de fabricació. Si el component es 
compra a una empresa externa, se sumarà el preu directament.

El preu total serà la suma del preu de cada component. Els preus de cada component es recullen 
a la següent taula [Taula 16. Escandall i pressupost]:

4.2. NEGOCI

El preu de fabricació del producte és de:

Com s’ha esmentat anteriorment aquest és un preu molt orientatiu, ja que els costos de 
fabricació tenen moltes variables com: quantitat del lot, geometria, materials, mides, etc. Per tal 
d’aproximar aquests costos al màxim possible s’ha fet una recerca de peces ja fabricades que 
requereixin operacions de fabricació similars, que siguin del mateix material i amb unes mides 
semblants. Si bé és cert que el preu trobat no és exacte, sí que ens indica al voltant de quin preu 
es trobaria el preu de venda final del producte.

En comparació amb altres marques estudiades en el Benchmark que ofereixen productes 
similars, és cert que el preu està un pèl per sobre la mitjana. Però, cal recordar que l’obstacle 
dissenyat ofereix 3 obstacles en un mateix producte. Mentre que la competència ofereix un de 
sol.

200,60 €
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TAULA 16. Escandall i pressupost.

Nom del 
component

Procés de 
fabricació

Preu del procés de 
fabricació (€)

Pes del component
(Kg)

Preu material/pes 
(€/Kg)

Preu unitari 
materia prima (€)

Unitats Preu total  (€)

Barana
Mecanitzat i 

soldadura 
30,00 3,22 1 3,22 2 36,40

Falca d’estrènyer X X 0,01 X 1,50 2 3,00

Plataforma
Injecció d'alta 

pressió
10,00 0,93 0,90 0,84 4 13,30

Pom d’estrènyer X X 0,06 X 5,30 8 42,40

Rosca d’unió curta Mecanitzat 5,00 0,0024 1,00 0,0024 4 5,00

Rosca d’unió llarga Mecanitzat 5,00 0,01 1,00 0,01 8 5,10

Suport inclinat
Mecanitzat i 

soldadura 
20,00 0,44 1,00 0,44 2 20,90

Suport recte
Mecanitzat i 

soldadura 
20,00 0,44 1,00 0,44 4 21,80

Transició rampa Fosa i moldeig 20,00 0,36 1,50 0,54 1 20,50

Element d’unió 
baranes

Mecanitzat 10,00 0,25 1,50 0,38 1 10,40

Element d’unió 
platafromes

Mecanitzat 15,00 0,35 1,50 0,53 1 20,50

Cautxú base X X X X 1,20 1 1,20

200,60
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4.2.2. Model de negoci

A partir del model de negoci s’expliquen les bases sobre les quals l’empresa crea, proporciona i 
capta valor.

Socis clau
Els proveïdors externs son clau per 
l’obtenció de la matèria primera i 
components per a la fabricació del 
producte.

Les botigues especialitzades en esports 
urbans sobre rodes estan interessades a 
adquirir el nostre producte, ja que suposa 
una ajuda mútua i les dues empreses es 
veuen beneficiades.

Empreses d’impremta per aconseguir 
les targetes i la capsa amb els dissenys 
desitjats.

Activitats clau
Perquè el producte un cop es llenci al 
mercat sàpiga adaptar-se als canvis i 
solucionar els problemes que puguin trobar 
els usuaris al llarg del temps amb l’ús, es 
requereixen dissenyadors.

Seran necessaris també especialistes en 
màrqueting per a llançar campanyes adients 
amb el fi de persuadir el públic i incrementar 
les vendes.

Pel funcionament de la maquinària 
serà necessari comptar amb operaris 
especialitzats. Abans que el producte arribi 
al mercat, serà indispensable comptar 
amb un control de qualitat del producte. 
Finalment, s’ha d’incloure un sector que es 
faci cura de l’empaquetament, transport i 
distribució del producte.

Recursos clau
L’empresa necessita disposar de les 
diferents peces, encarregades a empreses 
externes, per l’embalatge del producte. Per 
dur a terme aquesta recopilació de peces i 
embalatge per a una posterior distribució, 
l’empresa necessita disposar d’un local. En 
aquest local, es requerirà recursos humans 
per a dur a terme les diferents activitats.

Les activitats de disseny i comunicació 
serà necessari comptar ordinadors amb 
programari adient per realitzar les tasques 
requerides.

Estructura de costos
L’empresa té uns costos humans i materials. S’ha de fer front a les despeses de fabricació de 
components o la de compra de peces externes, al cost del local i els seus recursos, despeses de 
publicitat, costos de transport i distribució i sou de treballadors, entre altres.

Fonts d’ingressos
Els ingressos vénen de les vendes dels productes. Amb la compra del producte no només s’obté 
els beneficis que aquest aporta, sinó que també es dóna suport al comerç local i a la comunitat. 
D’aquesta manera s’ajuda a fer que segueixi creixent i el producte evolucioni donant millors 
solucions.
En pagar el preu del producte els clients realment estan pagant el preu de tres. Per aquesta raó 
no semblarà un producte excessivament car.

Relació amb els clients
La relació amb els clients és pròxima, 
transparent i còmode. L’objectiu és ser una 
marca propera amb la comunitat urbana, 
escoltar les millores que aquesta proposa i 
aplicar-les de forma eficient. Es vol que, tant 
els clients més experimentats en l’esport 
i els principiants, confiïn de la mateixa 
manera a la marca. L’èxit està a formar part 
del grup i donar suport els uns als altres.

Canals
La comunicació amb el client és en línia. A 
partir d’anuncis publicitaris a xarxes socials.

La compra del producte es podrà realitzar 
tant a la botiga física com per internet. 
Sobretot es col·labora per la venda del 
producte amb botigues especialitzades en 
esports urbans sobre rodes. Aquestes són 
les que donen més suport a la comunitat. 
La comunicació i el contacte entre usuari i 
botiga sempre és proper i amistós, valors 
buscats per l’empresa pel que fa a la relació 
amb el client.

Amb la compra del producte es faciliten 
targetes i vídeos per fer més senzill l’ús 
del producte i que l’usuari entengui a la 
perfecció quines són totes les possibilitats 
que ofereix.

Segments de clients
Ens dirigim a tota aquella persona que 
practiqui un esport urbà sobre rodes. El 
nivell d’experiència que tingui en l’esport no 
és una barrera per al nostre producte.

Proposta de valor
El producte permet un muntatge i fàcil i intuïtiu de 3 obstacles segons com es combinin les 
diferents peces. A més, la capacitat de desmuntat permet que aquest pugui ser transportat 
d’una localització a una altra gràcies a una bossa amb rodes on es col·loquen els diferents 
components. El desmuntat de les peces ha estat pensat perquè ocupi el menor espai possible, i 
aconseguir així un transport còmode.
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5.1. CONCLUSIONS DEL PROJECTE

Aquest projecte ha suposat tot un repte creatiu de plantejament, ideació i disseny. Ha sigut un 
recull de gran part dels coneixements apresos al llarg del grau. Tota una realització personal 
poder portar a terme tot el procés de disseny d’un producte, veient com una idea va prenent 
forma a mesura que va passant per a totes les fases de creació.

L’àmbit treballat, els esports sobre rodes, és relativament nou i encara li queden molts aspectes 
per a ser explorats. Aquesta característica ha portat que la fase d’ideació sigui molt creativa i 
no hagi estat gairebé contaminada per idees ja existents. Però, ha dificultat molt la recerca per 
aconseguir una inspiració clara sobre cap a on es volia enfocar el disseny.

Després d’utilitzar diferents tècniques per a conèixer l’usuari s’ha pogut comprovar que l’estudi 
d’aquest és dels aspectes més importants perquè el producte tingui èxit. S’ha observat com 
el col·lectiu que practica aquesta mena d’esports té una idea molt tradicional cap al material 
utilitzat en la pràctica. Aquells productes que busquen un canvi de paradigma en el sector sense 
conèixer la cultura dels esports urbans estan destinats al fracàs. L’estudi de l’usuari ha portat a 
conèixer quins eren els punts que més preocupaven i aportaven sensacions negatives a aquest. 
El coneixement d’aquests Pain points ha marcat el disseny del producte, i en tot moment s’han 
tingut en compte.

L’objectiu de situar el nostre producte al nínxol de mercat trobat després de fer l’estudi sobre 
aquest, es creu que ha sigut complert. Observant la competència que ens envolta podem fer 
una aproximació sobre d’on se situaria el producte dissenyat. Tot i que, aquesta col·locació 
en el mapa és totalment subjectiva, basant-nos en criteris objectius de qualitat i practicitat 
i comparant-los amb la resta de marques es pot arribar a determinar que el producte entra 
en el nínxol de mercat desitjat, o si més no, es queda molt a prop de ser-hi. En el mapa de 
competidors proposat, arribar a la qualitat que ofereixen productes que no permeten ser 
transportats és difícil, aquests no tenen cap limitació de pes i no tenen per què permetre un 
desmuntatge. Tot i això, la qualitat oferta pel producte és bona, i més comparant amb productes 
que permeten el transport i el desmuntatge.

Fent referència al producte final proposat i els objectius plantejats en un inici, es pot dir que 
han estat complets. El producte proposat ofereix 3 opcions d’ús. Mitjançant un muntatge 
senzill i intuïtiu que, en qüestió d’escassos minuts, permet a l’usuari canviar d’un obstacle a 
un altre segons la preferència. El desmuntatge de les diferents peces permet que el producte 
sigui fàcilment transportat sense gaires esforços. El transport és possible gràcies a una bossa 
remolcable plantejada especialment per al disseny formal del producte. S’ha treballat, a més 
a més, la reducció de pes del producte, a partir de la reutilització de mòduls en la construcció 
dels diferents obstacles, per no fer del transport una activitat feixuga. Totes aquestes 
característiques finals del producte s’adeqüen als objectius i requeriments plantejats a l’inici del 
projecte. Per tant, podem dir que ha sigut un èxit en aquest sentit.

5.2. PLANIFICACIÓ REAL

A la taula següent [Taula 17. Diagrama de Gantt final] s’observa la distribució i organització 
de tasques a realitzar al llarg del temps. A partir d’elements gràfics, es permet comparar la 
planificació suposada en un inici i com ha sigut finalment. Per què aquesta distinció gràfica de 
les dues planificacions sigui clara i entenedora, s’ha diferenciat de la següent manera:

Planificació de tasques inicial 
(Elements emplenats de color)

Resolució final 
(Elements contornejats amb línia discontínua)
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TAULA 17. Diagrama de Gantt final. 
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Tot i que s’ha portat un bon ritme de treball, en els primers mesos s’observa com les tasques 
a realitzar es veuen endarrerides de la data límit proposada. Això ha portat que, en fases finals 
hagi augmentat la càrrega de feina.

En un inici s’ha fet un bon càlcul sobre el temps de realització de cada tasca. Durant la 
realització del treball no s’ha hagut d’invertir un temps extra excessiu en cap feina a causa 
d’un càlcul erroni sobre la càrrega de treball d’una tasca. De fet, hi ha casos on la feina ha sigut 
menys de l’esperada, compensant així els punts on n’hi havia una mica més.

En línies generals però, s’ha distribuït bé la feina i s’ha treballat de forma constant. Gràcies a la 
feina feta dia a dia, hi ha hagut marge de dies per a l’entrega del projecte. D’aquesta manera hi 
ha temps per a solucionar possibles errors.

5.3. PROSPECCIÓ DE FUTUR

El disseny d’un producte està en constant evolució i és positiu ser conscient de les millores que 
el producte pot oferir en un futur. És el mateix procés de disseny i l’experiència de l’usuari els 
factors que determinen les millores d’un possible futur redisseny. És per això que, finalment es 
vol proposar un seguit de possibles millores que s’han anat definint a mesura que avançava el 
projecte i es creu que pot ser interessant invertir temps a estudiar com portar-les a terme. Les 
propostes són les següents: 

Implementar un sistema d’extensió per a la rampa i el calaix, ampliant la superfície 
útil d’aquests quan es troben en ús.

Implementar un sistema de regulació per a la rampa, que permeti a l’usuari decidir 
l’alçada a la qual vol fer ús de l’obstacle.

Unificar en un sol disseny totes les peces d’unió de mòduls

Augmentar el coeficient de seguretat i el pes màxim admès per al producte per 
ampliar els potencials clients.

Incloure un nou obstacle sense augmentar significativament el pes del producte.
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1.2.1. Benchmark:
• [1] Qué es un benchmark. (2020). Retrieved 15 April 2020, from https://www.tableau.com/es-

es/learn/articles/what-is-a-benchmark
• [2] Shop ramps for skateboards, bmx and scooters. (2020). Retrieved 15 April 2020, from 

https://www.grawjumpramps.com/
• [3] Portable jump ramp, skate ramp — Jumpack. (2020). Retrieved 15 April 2020, from 

https://jumpack.com
• [4] Skateboard Ramps by Freshpark. (2020). Retrieved 15 April 2020, from https://www.

freshpark.com/
• [5] BARRA DE SLIDE / GRIND PARA SKATEBOARD AJUSTABLE Y CONECTABLE DE 

COLOR NEGRO. (2020). Retrieved 15 April 2020, from https://www.decathlon.es/es/p/
barra-de-slide-grind-para-skateboard-ajustable-y-conectable-de-color-negro/_/R-p-
312263?mc=8595317&c=NEGRO

• [6] Skateboard Ramps & Rails | Half pipe & bike ramps | For sale. (2020). Retrieved 15 April 
2020, from https://www.ocramps.com/

• [7] (2020). Retrieved 15 April 2020, from https://www.landwaveproducts.com/

1.3.1. Recerca de materials 
• [8] Propiedades de la madera | homify. (2020). Retrieved 15 April 2020, from https://www.

homify.es/madera
• [9] DIY Skate. (2020). Retrieved 15 April 2020, from http://diyskate.com/grind_ledge.html
• [10] Polietileno de alta densidad. (2020). Retrieved 15 April 2020, from http://www.ub.edu/

cmematerials/es/content/polietileno-de-alta-densidad
• [11] Materiales con los que se fabrican los palets | Nortpalet. (2020). Retrieved 5 May 2020, 

from https://nortpalet.com/es/info/materiales/
• [12] Polipropileno: Qué es, propiedades y usos del PP, Plásticos Ascas. (2020). Retrieved 5 

May 2020, from https://plasticosascaso.es/polipropileno-que-es-propiedades/

1.3.3. Recerca de normativa
• [13] Las normas europeas del material deportivo. (2003). [Ebook]. Esplugues de Llobregat. 

Retrieved from http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/equipaments_
esportius/full_tecnic_dequipaments_esportius/fullte30c.pdf

• [14] Consejo superior de deportes. (2019). Normalización en equipamientos para deportes 
[Ebook]. Retrieved from https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2019-03/
EQUIPAMIENTO%20DEPORTIVO.pdf

• 1.3.4. Recerca de patents
• [15] patents.google.com

6.1. RECERCA I INVESTIGACIÓ

Referències figures

Referències taules

• Figura 1. Distribució skatepark Guineueta: https://www.google.es/maps/preview
• Figura 2. Mapa d’empatia: Font pròpia
• Figura 3. Costumer Journey Map: Font pròpia
• Figura 4. Mapa de competidors: Font pròpia

• Taula 1. Diagrama de gantt inicial: Font pròpia
• Taula 2. Estudi Graw Jump ramp segons Benchmark: Font pròpia
• Taula 3. Estudi Jumpack segons Benchmark: Font pròpia
• Taula 4. Estudi Freshpark segons Benchmark: Font pròpia
• Taula 5. Estudi Oxelo segons Benchmark: Font pròpia
• Taula 6. Estudi OC Ramps segons Benchmark: Font pròpia
• Taula 7. Estudi Landwave segons Benchmark: Font pròpia

Referències imatges

• Imatges 1-3. Obstacles skatepark Guineueta: Font pròpia
• Imatge 4. Persona: https://www.pinterest.es/pin/441000988498407345/
• Imatges 5-8. Productes Graw Jump Ramps: https://www.grawjumpramps.com/
• Imatges 9-12. Productes Jumpack: https://jumpack.com/
• Imatges 13-16. Productes Freshpark: https://www.freshpark.com/
• Imatges 17-20. Productes Oxelo: https://www.decathlon.es/es/
• Imatges 21-24. Productes OC Ramps: https://www.ocramps.com/
• Imatges 25-28. Productes LandWave: https://www.landwaveproducts.com/
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2.4. Selecció de materials:
• [16] (2020). Retrieved 14 May 2020, from http://www.vamptech-iberica.com/pp.php
• [17] (2020). Retrieved 14 May 2020, from https://plastiductos.com.mx/specs/tabla-de-

resistencias-mecanicas.pdf
• [18] Wood Density Chart. (2020). Retrieved 14 May 2020, from https://cedarstripkayak.

wordpress.com/lumber-selection/162-2/
• [19] Vargas, M. (2020). ¿Cuál es la diferencia entre los plásticos PET, HDPE, PVC, PP, PS, 

PLA?. Retrieved 14 May 2020, from https://berserk.design/diferencia-plastico-pet-hdpe-pvc-
pp-ps-pla/

• [20] Propiedades y especies para madera estructural II: Propiedades mecánicas de 
la madera | Maderea. (2020). Retrieved 14 May 2020, from https://www.maderea.es/
propiedades-y-especies-para-madera-estructural-ii-propiedades-mecanicas-de-la-madera/

• [21] anarpla.com-anarpla – asociación nacional de recicladores de plástico. (2020). 
Retrieved 14 May 2020, from http://anarpla.com.ss4es.com/

• [22] Puente, L. (2020). Conozca el precio kg de leña de encina en 2020 Retrieved 14 May 
2020, from https://www.xn--leaselpuente-bhb.es/precio-kg-lena-encina/

• [23] CMEmaterials. (2020). Retrieved 14 May 2020, from http://www.ub.edu/cmematerials/
es/materials

• [24] (2020). Retrieved 14 May 2020, from https://infomadera.net/uploads/productos/
informacion_general_40_mecanicaEstructural.pdf

2.5.2. Viabilitat de Fabricació i estimació de costos
• [25] (2020). Retrieved 14 May 2020, from https://upcommons.upc.edu/bitstream/

handle/2099.1/3319/55868-7.pdf?sequence=7&isAllowed=y
• [26] ¿Cómo se produce el acero? | acero.es. (2020). Retrieved 14 May 2020, from https://

acero.es/produccion/
• [27] JOM, E. (2020). Evolución del precio del acero en España - Estampaciones JOM. 

Retrieved 14 May 2020, from https://www.jom.es/evolucion-del-precio-del-acero-espana/
• [28] ¿Cómo es el proceso de fabricación de palets de plástico por inyección y qué ventajas 

ofrece? | Nortpalet. (2020). Retrieved 14 May 2020, from https://nortpalet.com/es/
actualidad/como-es-el-proceso-de-fabricacion-de-palets-de-plastico-por-inyeccion-y-que-
ventajas-ofrece/

• [29] (2020). Retrieved 14 May 2020, from https://www.interempresas.net/Plastico/
Articulos/147288-Costeo-de-piezas-plasticas-moldeadas-por-inyeccion.html

• [30] indicadores, P., & Internacional, E. (2020). PRECIO ALUMINIO (14/05/2020) (2020) 
/ Precios / Economía Internacional. Retrieved 14 May 2020, from https://tematicas.org/
indicadores-economicos/economia-internacional/precios/precio-aluminio/

6.2. CONCEPTUALITZACIÓ DEL DISSENY

Referències taules

• Taula 8. Selecció de proposta segons ponderació.: Font pròpia
• Taula 9. Importància propietats dels materials: Font pròpia
• Taula 10. Selecció material plataformes: Font pròpia

Referències figures
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RESUM / RESUMEN / ABSTRACT

Català

En aquest projecte s’investiga i es desenvolupa el disseny d’obstacles per a esports sobre 
rodes. Es busca un disseny versàtil que permeti a l’usuari muntar diferents obstacles, a partir 
de mòduls, de la forma més ràpida, senzilla i intuïtiva possible. Gràcies al desmuntatge permès, 
es treballa la possibilitat d’un producte transportable, fent èmfasi en aspectes com el pes o la 
reducció d’espai.
El resultat són tres obstacles (barana, calaix i rampa) que permeten ser construïts amb el mínim 
nombre de mòduls possibles en gairebé qualsevol superfície llisa. La construcció es realitza en 
molt poc temps, de forma intuïtiva i sense l’ús d’eines. La reducció del pes permet aconseguir un 
producte transportable. El transport es duu a terme amb una bossa a remolc. La mateixa bossa 
protegeix el producte i facilita l’emmagatzematge.

Español

En este proyecto se investiga y se desarrolla el diseño de obstáculos para deportes sobre 
ruedas. Se busca un diseño versátil que permita al usuario montar diferentes obstáculos, a 
partir de módulos, de la forma más rápida, sencilla e intuitiva posible. Gracias al desmontaje 
permitido, se trabaja la posibilidad de un producto transportable, haciendo énfasis en aspectos 
como el peso o la reducción de espacio.
El resultado son tres obstáculos (barandilla, cajón y rampa) que permiten ser construidos con 
el mínimo número de módulos posibles en casi cualquier superficie lisa. La construcción se 
realiza en muy poco tiempo, de forma intuitiva y sin el uso de herramientas. La reducción del 
peso permite conseguir un producto transportable. El transporte se lleva a cabo con una bolsa a 
remolque. La misma bolsa protege el producto y facilita el almacenamiento.

English

This project investigates and develops the design of obstacles for sports on wheels. A versatile 
design is sought that allows the user to mount different obstacles, from modules, in the fastest, 
simplest and most intuitive way possible. Thanks to the allowed disassembly, the possibility of a 
transportable product is worked on, emphasizing aspects such as weight or space reduction.
The result is three obstacles (railing, box and ramp) that allow them to be built with the minimum 
number of modules possible on almost any smooth surface. Construction is carried out in a very 
short time, intuitively and without the use of tools. The reduction of the weight allows to obtain a 
transportable product. The transport is carried out with a bag in tow. The same bag protects the 
product and facilitates storage.


