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El segle XXI planteja nous paradigmes al voltant de la praxi professional en 

determinades professions i els espais on es realitzen. Un d’aquests nous 

paradigmes de treball és el coworking. Aquest mètode de treball consisteix en un 

espai de treball col·lectiu que agrupa diferents professionals autònoms o que 

formen petits equips de treball. L’objectiu d’aquests espais és que sorgeixin 

col·laboracions espontànies entre ells, facin networking i puguin compartir idees, 

experiències i projectes. Els usuaris d’aquests espais poden doncs compartir 

recursos, infraestructures i espais optimitzant-ne el seu ús. Dins l’espai, cada 

usuari compta amb el seu propi espai de treball individual. Aquest lloc de treball ha 

de comptar amb tots els elements necessaris per a que l’usuari pugui desenvolupar 

la seva feina sense cap mancança. 

 

En aquest projecte, s’ha fet una hipòtesi de com podria ser un d’aquests lloc de 

treball ubicat en un espai coworking. Prenent com a referència l’espai coworking de 

Neàpolis de Vilanova i la Geltrú, s’ha plantejat el següent objectiu: desenvolupar un 

sistema de treball individual que aporti tots els requeriments que necessiten els 

usuaris d’un espai coworking. 

 

En primer lloc, es realitza un anàlisi del problema per tal de veure quines són les 

necessitats dels usuaris i els requeriments del producte a desenvolupar. Les 

tècniques utilitzades són un mapa d’idees i un estudi etnogràfic. El mapa d’idees 

ha fet sorgir punts importants relacionats amb l’espai de treball a tenir en compte 

durant el desenvolupament de la proposta com ara: la privacitat, la modularitat, la 

seguretat, la tecnologia, entre d’altres. D’altra banda, l’estudi etnogràfic permet 

analitzar la seqüència d’ús de l’usuari de manera gràfica. Un cop realitzat aquest 

gràfic, s’estudia cadascuna de les vinyetes i s’extreuen punts importants i 

necessitats que pot tenir l’usuari durant l’ús del seu espai de treball. En aquest 

estudi, un dels punts més importants observats és la necessitat de l’usuari de 

comptar amb un sistema d’emmagatzematge propi. Això és degut a que els 

casellers no proporcionen immediatesa en l’ús ja que no es troben ubicats en el 

mateix lloc de treball de cada usuari. 
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Després d’aquesta fase d’anàlisi del problema es plantegen una sèrie d’objectius 

que serviran per aconseguir complir amb l’objectiu principal del projecte i són els 

següents: 

 

 Estudiar quins han estat els principals models d’organització del treball al 

llarg de la història 

 Fer un anàlisi de solucions existents d’espais de treball 

 Analitzar quins són els requeriments dels usuaris 

 Generar un brief de disseny que cobreixi les necessitats estudiades 

 Definir i desenvolupar un producte d’acord amb aquest briefing de disseny 

 

La següent fase del projecte és la d’investigació. Això suposa realitzar varis 

mètodes d’indagació per tal d’extreure la màxima informació relacionada amb 

l’espai de treball que es vol desenvolupar. 

 

El primer mètode d’investigació va ser visitar i conèixer dos espais coworking: el de 

la Universitat de Barcelona i el de Neàpolis de Vilanova i la Geltrú. En aquestes 

visites, es parla amb el gestor de cadascun dels centres, es fotografien els espais 

per tal de plasmar-los gràficament i analitzar-los i finalment s’entrevisten els 

usuaris. Aquest mètode ha permès extreure informació important de com funcionen 

els espais coworking i com treballen els usuaris d’aquests espais. 

 

Després d’investigar els centres coworking, es va decidir realitzar dues 

investigacions més: els referents i precedents. Els referents estudiats són aquells 

models d’organització del treball que hi ha hagut al llarg de la història. Aquest 

estudi, ha permès comprendre el per què d’aquesta evolució de l’espai de treball i 

tenir una millor perspectiva per tal de preveure com pot ser l’espai de treball d’un 

futur proper. El punt de partida d’aquesta evolució de l’espai de treball és 

l’anomenat Taylorisme o la divisió científica del treball. 

D’aquest mètode d’organització s’arriba al que avui en dia, empreses com Google, 

està aplicant: la creació d’espais o complexos gegants que ofereixen al treballador 

tota mena de serveis per tal de que aquest estigui el màxim temps possible a 

l’empresa. Per tant, a partir de l’anàlisi d’aquesta evolució, es pot veure clarament 
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com s’ha passat de l’individualisme en el treball a buscar la màxima col·laboració i 

treball en equip. 

 

D’altra banda, els precedents són totes aquelles solucions que tenen alguna 

característica interessant relacionada amb el desenvolupament d’un sistema de 

treball individual. Durant l’estudi de precedents s’ha pogut observar que 

actualment hi ha moltes empreses que estan treballant en relació a la creació 

d’espais de treball polivalents a partir d’elements modulars i configurables. 

 

Acomplerta aquesta fase d’investigació, s’extreuen conclusions i es posen en comú 

amb els punts sorgits durant l’anàlisi del problema. Amb tota aquesta informació, 

es procedeix a elaborar un briefing de disseny que estableix les característiques 

que ha de tenir el sistema de treball a desenvolupar. Aquestes característiques 

s’estableixen en relació als aspectes més importants de l’espai de treball: l’usuari, 

la connectivitat, l’emmagatzematge, la seguretat i la privacitat. 

 

Les principals premisses de disseny establertes són les següents: 

 

 Espai de treball individual per a treballar principalment amb un ordinador 

portàtil. 

 El sistema ha de comptar amb un contenidor d’emmagatzematge segur. 

 Ha de poder donar certa privacitat mitjançant algun element opcional a 

mode d’accessori. 

 Ha de possibilitar reduir el volum del producte sinó s’utilitza per tal 

d’emmagatzemar-lo de forma compacta per estalviar espai. 

 Comptar amb un sistema de connexió elèctrica per endollar els aparells 

electrònics de l’usuari. 

 

Ja definits els requisits de disseny del producte, es duu a terme la fase creativa 

d’estudi de conceptes. En aquest punt, es procura generar el màxim d’idees i 

conceptes que puguin ser interessants per al desenvolupament de la proposta. Un 

cop finalitzada aquesta fase de creativitat, s’escull quina és la proposta conceptual 

a desenvolupar. 
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En aquest projecte, s’ha escollit desenvolupar un sistema de treball individual 

equipat amb una sèrie d’accessoris. Morfològicament, s’ha escollit un concepte 

basat en línies orgàniques. Això és degut a que els espais coworking solen ser 

utilitzats per professionals que requereixen certa creativitat degut a la seva 

professió. S’ha observat que la majoria d’espais col·lectius actuals es caracteritzen 

per comptar amb mobiliari funcional però poc treballat visualment. Aquest 

concepte busca donar personalitat a l’espai de treball de l’usuari, que pugui tenir 

un espai atractiu estèticament i pugui servir d’inspiració per a desenvolupar la seva 

feina. 

 

Posteriorment, l’estudi de l’ergonomia ha definit quines mesures antropomètriques 

s’han de tenir en compte a l’hora de proporcionar el producte. Obtingudes aquestes 

mesures, es realitza una proposta dimensional amb les mides principals del 

producte. Les mesures definides més importants són: alçada de la superfície de 

treball de 720 mm, amplada de la superfície de 1200 mm i profunditat de 550 

mm. 

 

Definides ja aquestes mides principals, es desenvolupa un estudi de funcionalitat 

de l’emmagatzematge segur que incorpora l’espai, la privacitat a mode d’accessori 

i el plegat del producte. En relació a l’emmagatzematge segur, es defineix un armari 

– calaix. Aquest, compta amb unes guies lineals que permet obrir-lo des de la 

posició assentada de treball i un tancament accionat amb clau que permet tancar-

lo de forma segura. Pel que fa a la privacitat de l’espai, es donarà mitjançant una 

sèrie de mampares a mode d’accessori. Aquestes mampares s’instal·laran i 

quedaran ubicades a partir de la morfologia del producte, evitant qualsevol fixació 

perquè es pugui instal·lar de forma pràctica i immediata. Finalment, el plegat del 

producte consistirà en dues fases: en primer lloc, se separarà la superfície de 

treball de l’estructura mitjançant una unió de fixació ràpida comercial. El segon pas 

serà plegar l’estructura del producte mitjançant unes frontisses comercials. 

 

Així doncs, el sistema de treball individual Unum no vol quedar només com a espai 

de treball. Com s’ha dit anteriorment, vol donar a l’usuari un lloc que li pugui servir 

de font d’inspiració, que li agradi i que se’l pugui fer seu. D’aquesta manera, 

morfològicament, s’ha volgut crear un sistema definit per les formes corbades però 
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no exagerades i de línies suaus. L’estructura de fusta contraplacada de bedoll 

envolta la superfície de treball com si volgués abraçar a l’usuari. Aquesta 

morfologia també compleix la funció de delimitar clarament els límits de l’espai de 

cada usuari.   L’alçada de l’estructura és lleugerament superior a la superfície de 

treball, fet que delimita de forma efectiva l’abast de l’espai individual de l’usuari. 

Aquest fet és important ja que com es veurà més endavant, al posicionar 

lateralment dos espais individuals, és possible realitzar un treball en equip 

mantenint els límits de cada espai propi. D’altra banda, l’acabat de fusta i la 

caiguda de l’estructura de manera obliqua dóna una forma orgànica al conjunt 

buscant diferenciar-se del mobiliari de línies rectes i sense personalitat. 

 

Una de les principals característiques d’Unum és la possibilitat de ser plegat quan 

no es fa servir. Aquest punt és molt interessant perquè està pensat per a ser usat 

en espais que requeriran una certa polivalència, i per tant, això possibilita 

emmagatzemar el producte de manera compacta quan no es fa servir. Mitjançant 4 

punts de fixació ràpida s’uneix o es separa la superfície de treball a l’estructura. Un 

cop es desmunten les quatre fixacions i se separen, l’estructura permet ser 

abatuda mitjançant 4 frontisses. 

 

Referent al sistema d’emmagatzematge, s’ha dissenyat un armari-calaix destinat a 

allotjar els estris de valor que utilitza l’usuari normalment, tals com l’ordinador 

portàtil, accessoris o una tauleta electrònica. Així, s’evita que l’usuari se’ls hagi 

d’endur un cop finalitzada la jornada per tornar-los a portar el dia següent. 

 

Un altre dels aspectes a treballar era la privacitat. Per això, s’ha equipat el sistema 

amb tres mampares a mode d’accessori que permeten a l’usuari instal·lar-les i 

posicionar-les on més li convingui. Aquestes mampares no requereixen cap tipus 

d’instal·lació ja que queden encaixades en l’estructura, el sobre i unes xapes que 

integra el sobre en la part inferior. 

 

Finalment, Unum incorpora un sistema de connexió elèctrica de fàcil accés a la 

superfície de treball i un penjador que permet deixar-hi una bossa de mà o una 

motxilla de manera organitzada. El producte ha estat desenvolupat perquè tots els 
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accessoris es puguin equipar a ambdós costats; això permet que l’usuari ubiqui 

l’emmagatzematge segur, el penjador o les mampares a la posició que necessiti. 

 

Així doncs, Unum es presenta com una solució d’espai de treball individual per a 

espais de treball col·lectiu com ara un coworking. Desenvolupat a partir de les 

conclusions i informació de totes les fases d’investigació i anàlisi, aquest producte 

és el resultat a la hipòtesi plantejada en aquest projecte. Unum és una proposta 

d’acord amb la hipòtesi plantejada durant aquest treball referenciat amb el 

coworking com a espai de treball. Aquest producte, també pot servir de base per a 

plantejar nous escenaris d’espais de treball d’un futur proper. Això, és degut a que 

tal i com s’ha observat en el desenvolupament, l’entorn de l’espai de treball és 

canviant i per tant es planteja quin pot ser el següent escenari de l’espai de treball. 

Seguirà en auge l’organització tipus coworking? Com afectarà la tecnologia de 

l’endemà en l’organització del treball? Aquestes són algunes de les preguntes que 

es plantegen al concloure el projecte i que resulten molt interessants. D’una 

manera o una altra, l’espai de treball seguirà sent un escenari molt important en la 

vida de les persones el dia de demà. 

 

La finalitat d’aquest projecte ha estat principalment el desenvolupament d’un espai 

de treball individual, però també ha donat peu a plantejar nous paradigmes i noves 

metodologies de treball en un futur proper. 
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Finalment, per tal d’il·lustrar la proposta dissenyada, a continuació es mostren una 

sèrie d’imatges del conjunt i algun dels detalls del producte:  

 

  

  

  

  

 


