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Descripció de l’espai

L’espai que hem seleccionat per a realitzar l’anàlisis 
d’aquesta primera PAC és la platja de Calafell, a Tarragona. 
Es un espai natural al aire lliure amb una llargada de 1100 
metres. Donada la seva grandària, hem decidit analitzar 
un tram de la platja més reduït amb la seva senyalització 
corresponent. 

Només entrar al espai, podem observar que hi han vàris 
panells amb senyals i informació. La primera senyal que 
ens trobem és una prohibició de bicicletes ubicada en 
un fanal de llum. Aquesta senyal india a l’usuàri que esta 
prohibit circular amb bicicleta per tot el passeig marítim. 

Una vegada entrem dins de la platja a través d’una 
passarella de fusta, ens trobem a la nostra esquerra un 
espai amb diferents contenidors per a tirar la brossa. En 
aquest espai podem observar un cartell amb diverses 
senyals i informació. Aquest cartell, a més a més d’indicar-
nos informació sobre els materials que es poden dipositar 
a cada contenidor, podem observar tretze senyals 
diferents amb informació sobre la platja. Aquests senyals 
ens indíquen, per exemple, la prohibició d’entrar amb 
animals a la paltja, la prohibició d’acampar, la facilitació 
d’accesos per a persones amb discapacitats, etc. 

Un cop ens trobem a la platja, podem observar un pal de 
metall amb set senyals diferents indicant-nos que ens 
trobem a la platja de Calafell. Aquests set senyals ens 

donen informació sobre l’espai; espai dotat amb facilitats 
per a persones amb discapacitat, dutxes, prohibit gossos, 
prohibida l’entrada de vehicles i bicicletes, desnivell en el 
terra de la platja, zona de reciclatge i per últim, prohibida 
la música. 

Per últim podem observar la senyal de SOS ubicada a la 
caseta del socorrista. Aquesta senyal resulta visible a des 
de una distància llarga donat el seu tamany. 

Considerem que la senyalística de l’espai està ben ubicada 
i resulta visible per l’usuàri. Els senyals es troben ubicats a 
les entrades i sortides de la platja, de tal manera que l’usuari 
ha de passar per devant per entrar-hi. 



L’espai

A continuació, presentem amb un seguit de fotografíes les 
característiques de l’espai i el seu sistema de seyalísitica. 

Dins l’espai, trobem tres tipos de senyals; senyals 
indicatives , senyals informatives i seyals normatives. 
Dintre de les senyals indicatives, trobem la senyal de 
dutxes, la senyal de zona de reciclatge, la senyal de zona 
de primers auxulis, etc. 
Les senyals informatives son aquelles que ens ofereixen 
informació sobre l’espai. Dintre d’aquest grup trobem 
senyals com nateja de sorres, aigua potable, accesos 
fàcils per a persones amb discapacitats, etc. 
Per últim, les senyals normatives son aquelles que 
indiquen a l’usuari de prohibicions i normes reguladores. 
En aquest cas podem observar la senyal de prohibit 
bicicletes, prohibida la entrada de vehicles, prohibida la 
música alta, etc. 
Totes aquestes senyals, tal i com hem comentat 
anteriorment, estan ubicades en les entrades i sortides 
de l’espai, de tal manera que l’usuari les pot reconeixer 
fàcilment al entrar. 
El sistema de senyalística de la platja, tal i com està 
configurat, s’integra de forma correcte a l’espai. Els 
senyals son visibles i es presenten de forma clara per a 
l’usuari. La ubicació de cada un d’ells esta pensada per a 
ser visible en una primera instància i de forma inconscient, 
de tal manera que l’usuari els pugui reconeixer de forma 
ràpida. 


