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Idea inicial 

No hi ha dos espais iguals, tots i cada 
un d'ells tenen ànima. Aquesta ànima 
es construeix, es transforma, i ens 
pot portar fins a la seva millor versió. 
Parlem de convertir un espai en una 
llar. 

Crec que la perfecció existeix en els 
detalls, donar identitat a un espai fa 
que aquest aconsegueixi explicar una 
història. Aquesta història la contarem 
sobre rodes. 

La meva hipòtesi és que les adaptaci-
ons no són les adequades a les ne-
cessitats específiques de cada perso-
na. El meu objectiu amb aquest tre-
ball és construir una casa des de zero 
adaptada. 

Entendre l’accessibilitat com una 
premissa més del disseny previ i no 
com un afegit a posteriori. 

L'arquitectura d'avui ha de permetre 
que tothom la pugui gaudir plena-
ment. 

Procés d'elaboració 
Per construir una casa adaptada pri-
mer havia de saber què és la discapa-
citat motora i la normativa relaciona-
da amb l’accessibilitat per després 
aplicar-la en el disseny. 

 

 

Vaig fer una petita enquesta a  persones 
usuàries de cadira de rodes. Vaig visitar 
una residència de discapacitats i vaig 
entrevistar a sis residents.  

Vaig fer visites a centres relacionats amb 
l’accessibilitat. Vaig fer una recerca de 
dades del INE i del Portal de la Depen-
dència per extrapolar-les a la meva en-
questa. 

De la teoria vaig passar a la pràctica. 
Vaig dibuixar la vista exterior d’aquesta 
casa i els diferents plànols amb la nor-
mativa aplicada. Vaig visitar la coopera-
tiva d’arquitectes Voltes on el Marc Fan-
do em va ajudar a plantejar la proposta. 

Es poden veure als quatre moodboards 
la proposta de decoració plantejada. 
L’estil té la capacitat d’aconseguir un 
equilibri entre la funcionalitat i l’estèti-
ca. No separar l’adaptació de la decora-
ció. 

Conclusions 

El meu treball de recerca ha volgut rela-
cionar el món del disseny d’interiors 
amb les persones amb discapacitat físi-
ca. Hem pogut constatar durant el tre-
ball de camp que moltes persones amb 
discapacitat no tenen l’habitatge adap-
tat i que, per a alguns d’ells, ha estat el 
motiu principal per marxar a viure a una 
residència. També, que els qui tenen 
adaptacions, són només generals i que 
caldria que fossin adequades a la perso-
na en particular, si l’objectiu és propor-
cionar-li un entorn que permeti la seva 
vida autònoma. 

He descobert un àmbit en el disseny 
d’espais que està poc aplicat i que hau-
ria de ser imprescindible. 

El resultat de la recerca, ha finalitzat 
amb una proposta innovadora de dis-
seny de tots els espais. He dissenyat una 
casa que s’adequa a les necessitats de la 
persona per a qui ha estat pensada, 
complint la normativa d’accessibilitat i 
amb les tendències més actuals, esco-
llint un estil de decoració industrial, 
equilibrat i càlid. 
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