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INTRODUCCIÓ

 Aquest document presenta una conceptualització d’un 
espai real en el que hi ha una venta de diferents tipus de 
materials i eïnes per a elaboració d’accions artístiques o per 
realitzar accions de llabors de la llar.

Per dur a terme el projecte s’ha realitzat una observació en un 
lloc escollit com els potencials usuaris, ja que aquests últims 
és una combinació del públic objectiu al que es vol dirigir 
i una observació realitzada també en un espai de similars 
característiques que compleix amb característiques de 
senyalització d’una forma molt òptima i dels usuaris que hi 
visiten els mencionats llocs, tot això per a poder determinar 
la senyalètica, es a dir les senyals i indicacions necessàries a 
incorporar o modificar d’existents per a poder ajudar i guiar 
a les persones a la vegada que no causen l’efecte contrari ni 
siguin invasives.

L’espai escollit ha sigut la botiga Milbby situada al C.C. 
Westfield La Maquinista, C/ de Potosí, 2, Local B18, 08030 
Barcelona.

Fotografia de la botiga del Milbby vist des de l’exterior.
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MILBBY, ON LES ARTS I LES LLABORS DE LA LLAR BRILLEN

El lloc escollit i analitzat és la botiga Milbby del centre 
comercial de Westfield La Maquinista a barcelona, sent que 
aquesta botiga pertany a una cadena de botigues del mateix 
nom distribuïdes per diferents llocs d’Espanya. 

Aquesta linia de botigues es caracteritza per combinar 
les arts de diferents tipus, des de les manualitats fins a les 
tèxtils passant per les gastronómiques amb les llabors de la 
llar, oferint-ne una gama de productes des de bàsics fins a 
nivell professional, afegint-ne un pus d’oci amb l’oferta de 
maquetes i altres manualitats no tant bàsiques. 

Milbby hi compta amb marques de prestigi entre les que 
s’hi poden destacar Montana, Faber-Castell, entre d’altres, 
gràcies als seus col·laboradors, les botigues en gaudeixen 
d’una línia de productes d’alta qualitat i amb cert nom i fama 
precedida de forma individual per cadascun dels mencionats, 
fent que el conjunt elevi encara més a Milbby per tots aquells 
i aquelles que coneixen aquesta línia de botigues.

D’altra banda hi ha que fer un petit zoom a la part 
gastronómica ja que en principi pot sonar a un aspecte que 
no hi casaria amb les arts, però aquesta es caracteritza per 
precisament utilitzar el disseny i les característiques del 
mateix per oferir ingredients per a crear elements propis de 
panaderia com podrien ser pastissos, tartes i altres menjars 
similars amb tocs artístics com per exemple amb l’utilització 
del sucre de colors per transmetre tocs d’imaginació o les 

Figura 1. Rebedor del Citilab

Figura 2. Open Surf i Family Lab
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gelatines de diferents formes i textures per a poder combinar-
se amb altres elaboracions culinaries, etc., les possibilitats 
que ofereix en aquest aspecte són moltes.

D’altre banda s’hi pot destacar l’aspecte de les maquetes 
ja que aquest de igual forma que el de la gastronomía, és 
un sector molt concret dins de tot això, que a la vegada es 
subdivideix en dos, sent el primer maquetes i joguines dintre 
de l’àmbit de l’oci pur, per als nens i nenes que vulguin jugar 
de la forma més fàcil i senzilla per les propostes oferides 
per els fabricants de les mencionades joguines, tenim com 
exemples figures de Star Wars, també de videojocs com pot 
ser Cyberpunk i d’altre banda tenim l’altre vertent de les 
maquetes que són les pròpiament dites les que fan ús de la 
seva construcció i de pintar-les per poder obtenir la figura 
final, aquesta proposta entraria dins de l’oci, l’entreteniment 
i els hobbies propiament dit, ja que la primera no tindria el 
component de creativitat i construcció que la segona si.

Com espai oferit per la botiga, en tenim un que no té unes 
dimensions ni grans ni petites, no estem parlant d’una gran 
botiga amb una gran extensió i una oferta de productes 
extrema per a poder cobrir totes les necessitats, ni tampoc 
d’una petita botiga molt concreta on els productes són uns 
molt ben llistats, en parlem d’una botiga molt especialitzada 
en allò que ofereix d’unes dimensions mitjanes fent que el 
seu stock de productes no s’esgoti amb facilitat precisament 
i que hi compta amb molt bons inversors i col·laboradors 
per a poder donar aquest toc de qualitat del que es 
parlava prèviament, a més és important afegir i destacar 
que la infraestructura també es cuida i se’n té cura, ja que 

Figura 4. Illes de reuniones i despatxos (al fons)

Figura 3. Rebedor de la planta 2
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transmeteix un nivell de professionalitat i qualitat bons, un 
clar exemple d’això és el tipus de terra escollit i que està 
impolut pràcticament encara que precisament la majoria 
de productes exposats son dels que podrien embrutar 
amb facilitat si es vertessin per qualsevol raó, d’altre banda 
dins del mateix tema, destacar els grafismes i senyals amb 
els que hi compta i es que fins i tot sense tenir en compta 
les implementacions proposades més endavant en aquest 
treball per a millorar, Milbby va en una molt bona línia que 
es pot equiparar amb una versió més novell de l’exemple 
emprat més endavant com a model a seguir, que en sería en 
aquest cas l’Ikea, amb la seva experiència i el seu tamany a 
nivell d’empresa, es podria dir que el Milbby en el seu sector 
és el futur Ikea de les arts i les llabors de la llar.

Com es pot veure per les imatges, tots aquests aspectes 
esmentats es veuen reflectits en elles, a més de poder 
veure l’amplia varietat de productes de la que es parlava i 
recalcant que aquests segueixen una línia d’actuació i tenen 
certa simbiosis amb la resta de sectors, no tenint-ne cap 
sector que no es combini amb els altres com podrien ser per 
exemple els productes de neteja que podrien ser clasificats 
com productes de la llar pero no encaixarien amb la vertent 
artística mencionada.

Figura 5. Showroom

Figura 6. Despatxos superiors
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DEFINICIÓ DELS OBJEC TIUS I NECESSITATS

 Anàlisi de la senyalètica

Hi ha que realitzar una valoració general sobre els sistemes 
de senyalètica actuals i si és necessari implementacions, 
modificacions o qualsevol altre tipus d’intervenció per 
millorar i optimitzar l’experiència de l’usuari mitjançant la 
senyalètica proposada a implementar a l’actual existent.

 Anàlisi de la optimització dels elements

És molt important l’anàlisi i valoració mencionats degut a 
que s’ha de comprobar que l’actual sistema sigui eficient i 
cobreixi les necessitats dels usuaris, en cas de ser eficient, 
plantejar una millora del mencionat i en cas de no ser eficient, 
fer un redisseny del sistema complet, incloent-hi tots els seus 
elements per poder fer que siguin d’ús òptim per als usuaris i 
aquests no tinguin cap problema.

 Normativa requerida

Les actuals normes vigents així com les normatives 
establertes tenen que ser degudament complertes per part 
de l’espai així com el cumpliment de totes les mesures de 
seguretat i de senyalització.

 Reforç de la identitat corporativa

Milbby hi compta amb una bona imatge publicitaria, 
senyalètica i compleix amb les normatives vigents en una 
primera instància, però hi han hagut canvis dràstics en la 
nostra societat d’un temps fins ara, per tant hi ha que revisar 
que les noves normes de seguretat i de senyalització es 
cumpleixin de forma adequada i a més de mirar si cal una 
renovació d’imatge prèvia així com la senyalètica i grafismes 
emprats si ja funcionen de forma eficient, revisar si fos 
necessari una actualització o millora dels mencionats.
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DEFINICIÓ DELS PERFILS D’USUARI

Els perfils d’usuaris van ser captats en moments d’afluencia 
escollits per l’autor, aquests perfils coincideixen en la majoria 
de casos segons els interessos dels mencionats, fent que 
l’autor els hagi classificat en les categories següents:

 PERFIL 1: Costura

En aquest perfil tindriem classificats aquelles persones que 
es centren en la part de costura que la botiga ofereix, sent en 
aquesta classificació principalment dones d’una franja d’edat 
entre els 16 anys fins als 45 aproximadament, tot i que en té 
d’exepcions com diferents edats i homes en alguns casos.

 PERFIL 2: Pintures (téxtils i sintètiques com artístiques)

En aquest perfil es classificarien totes aquelles persones de 
la vertent artística de la pintura i els quadres com a tal en el 
que no hi trobem una especial predisposició d’un sexe, mes 
o menys estan equiparats, prenent com a punt d’estacable 
les franjes d’edat que comprenen des de els 12 o 13 anys fins 
al 48 anys aproximadament.

 PERFIL 3: Manualitats en general

Aquest perfil ens mostra les persones interessades en les 

manualitats en general tant de la modificació i pintura de 
formes predefinides com poden ser les figures de fusta 
i de porexpan que proposa la botiga com dintre de les 
mateixes classificacions, formes senzilles com rodones de 
porxpan, triangles de fusta, etc., per descomptat també 
s’inclou l’interés en les eïnes que hi tracten aquests temes. 
En aquest perfil hi predominen més els homes d’una franja 
que comprén entre els 15 anys a 35 anys principalment.

 PERFIL 4: Menjar artístics (pastissos, tartes, etc.)

D’aquest perfil en podem extreure que és un molt específic 
ja que la pròpia botiga del Milbby en proposa aquesta 
secció com una de molt concreta, per tant el recorregut és 
molt clar i senzill, dintre d’aquesta classificació hi trobem 
principalment dones en una franja d’entre 24 anys a 40 anys 
aproximadament.

 PERFIL 5: Maquetes

Un altre perfil molt concret ja que hi ha un sector important 
dels usuaris que visiten la botiga que es centren exclusivament 
en les maquestes, en aquests hi predominen els homes en 
una franja de 14 a 45 anys principalment.
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 PERFIL 6: Visitant curiós o comportament a l’atzar

En aquest perfil englobariem tots aquells que no entren 
en les classificacions anteriors i aquests no necessàriament 
tenen que fer parades o ser compradors, també podrien ser 
curiosos que s’informen o observen l’entorn proposat per la 
botiga.

Analitzats tots els perfils, es proposa una llista de les 
necessitats informatives i orientatives així com suplir 
qualsevol dubte de cara als usuaris per part de la senyalètica:

 Senyals orientatives

Es podrien fer mapes orientatius dels recorreguts analitzats 
ja que es poden classificar per seccions d’interés que siguin 
afins.

 Senyals direccionals

Es podrien afegir senyals de guia i orientació, així com planols 
o grafismes que puguesin ajudar a l’usuari a situar-se i trobar 
d’una manera òptima allò que busca o que pugui veure 
elements d’interés encara que no hi hagués una búsqueda 
activa prèvia del mencionat, amb això dinamitzaria el ritme 
de circulació de la pròpia botiga també ajudant a que la gent 
tingués una predisposició molt més activa a entrar.

 Senyals identificatives

Les senyals indicatives que hi trobem son molt variades en 
quant a l’idioma però no hi ha traduccions de les mateixes, 
es a dir hi han senyals en castellà i senyals en català però son 
diferents, caldria fer les senyals dobles en tots dos idiomes 
de cadascuna de les propostes com a senyals a més de 
possiblement afegir l’anglès com a llenguatge afegit.

 Senyals reguladores

Per part de les senyals reguladores de seguretat, aquestes 
estàn regulades segons el codi vigent i el compleixen, però 
estaria bé afegir-ne de les inclusives ja que persones amb 
dificultats o minusvalies poden no tenir-ho massa fàcil 
segons les senyals, a més de la proposta que s’explica també 
més endavant com a implementació de millorar la part 
visual d’aquestes i reunir en diferents punts totes les eïnes 
necessàries segons l’emergència que esdevingui.
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ELABORACIÓ DE MAPES ESQUEMÀTICS

L’accès a la botiga de Milbby en el C.C. Westfield La Maquinista, es pot fer a traves de la porta principal d’accès (‘‘Punt  
d’accés ‘‘) per la qual hi accedirem a l’interior (‘‘Interior’’, on hi disposa d’una sala de personal al final de la botiga, marcada amb 
el punt vermell):

Sa
la

 d
e personal

Punt d
’accés
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Per a elaborar els mapes interiors on hi figuren els itineraris dels diferents perfils d’usuari, l’autor ha tingut que fer un traçat 
de l’espai de la botiga Milbby, per a poder bosquejar un planol fet per el mateix autor per a desprès pasar-ho a digital per a 
poder establir a posteriori les diferents versions del plànol dels itineraris dels perfils d’usuari. D’aquesta manera es van crear 
les diferents versions dels itineraris, tot i aquests mencionats són un exemple general de coincidències de perfils ja que a 
vegades inclouen variacions diferents o hi ha una combinació de perfils:

Plànol original amb descripcions

Plànol disponible a la web del C.C. Westfield La Maquinista sobre la fitxa de Milbby: 
https://es.westfield.com/lamaquinista/store/Milbby/76068

Plànol original
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Itinerari traçat per l’autor. Font del planol: Creació per l’autor basant-se en l’organització de la botiga real del Milbby al C.C. Westfield La Maquinista

 Plànol del PERFIL 1: Costura
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Itinerari traçat per l’autor. Font del planol: Creació per l’autor basant-se en l’organització de la botiga real del Milbby al C.C. Westfield La Maquinista

 Plànol del PERFIL 2: Pintures (téxtils i sintètiques com 
artístiques)
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Itinerari traçat per l’autor. Font del planol: Creació per l’autor basant-se en l’organització de la botiga real del Milbby al C.C. Westfield La Maquinista

 Plànol del PERFIL 3: Manualitats en general
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Itinerari traçat per l’autor. Font del planol: Creació per l’autor basant-se en l’organització de la botiga real del Milbby al C.C. Westfield La Maquinista

 Plànol del PERFIL 4: Menjar artístics (pastissos, tartes, etc.)



15

Itinerari traçat per l’autor. Font del planol: Creació per l’autor basant-se en l’organització de la botiga real del Milbby al C.C. Westfield La Maquinista

 Plànol del PERFIL 5: Maquetes
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Itinerari traçat per l’autor. Font del planol: Creació per l’autor basant-se en l’organització de la botiga real del Milbby al C.C. Westfield La Maquinista

 Plànol del PERFIL 6: Visitant curiós o comportament a l’atzar
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ANÀLISI COMPARATIU DE SENYALÈTICA REFERENT

El Milbby, la senyalètica té personalitat gràfica i artística encara que es poden implementar millores, facilitant les necessitats 
tant de l’espai com dels seus usuaris.

Per això s’ha pres de referències alguns elements de Ikea , concretament el que està situat a Badalona, en la direcció Polígono 
Montigalà, C/ Luxemburg s/n., 08917, en el que afegeixen petites millores facilitant-ne la guia i orientació dels usuaris així 
com la comoditat.

Inicialment es pot destacar que hi podría haver un sistema de guia justament com en disposa Ikea, amb petits focus creant 
petites fletxes per guiar, aquestes poden tenir codis de colors que s’hi podria combinar amb la següent idea que seria la 
de que podrien haver-hi totems d’informació central suggerint recorreguts segons si tens preferències concretes, just com 
l’autor ha pogut analitzar amb els perfils d’usuaris, etc.
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També es tindria que tindres en compte tenir el gel hidroalcohòlic per la situació que patim des de fa dos anys amb el 
Covid-19, localitzat a prop de l’entrada just com l’exemple d’Ikea, que el situa a l’entrada mateix de l’establiment com s’hi pot 
observar en les imatges a continuació:



19

D’altre banda destacar el reunir les eines i les senyals d’avís en cas d’incendi i de l’estil segons naturalesa similar en els mateixos 
punts d’atenció, centralitzant l’emergència en un sol punt per no crear-ne masses distraccions, es a dir que les eines a més de 
estar repartides per l’entorn que cada punt tingui disponible totes les eines, també l’implementació de pantalles intel·ligents 
per a consultes com a senyalitzacions seria una bona implementació tecnològica, juntament amb els cartells proposats 
de base per Milbby que són molt adequats farien un equip molt bó, potser proposar també cartells amb forma com seria 
l’exemple d’Ikea amb la ma agafant les sabanes, en el cas del Milbby les propostes podrien ser cartells amb les formes de les 
seccions per papereries llapiçoc o boligrafs amb llibretes, per textil tisores i fils, etc.
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FRASE RESUM DE LA PROPOSTA DE VALOR

Analitzats tots els punts previs, la proposta de valor que guiarà el disseny del nou sistema de senyalística ha sigut el següent 
punt a desenvolupar, l’autor ha tingut en compte diferents opcions, però la més emblemàtica per ell és el potencial de l’art i 
com aquest és utilitzat de diferents maneres, tenint en aquest cas la suma de les llabors de la llar com a complement proposat 
per Milbby, per tant la conclusió ha sigut la següent:

La magia de l’art i la tecnología per enriquir la cultura, l’entreteniment a la nostre llar
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LLISTAT D’OPORTUNITATS D’IMPLEMENTACIÓ

Com a proposta d’implementacions per redissenyar i/o completar el sistema de senyalística de la botiga Milbby en tenim les 
següents:

· Senyalística orientadora (mapes amb indicadors i itineraris)

· Senyalística direccional (implementanció d’almenys una llengua més i icones)

· Implementació de senyalística adaptada per a col·lectius minoritaris (altaveus, braille...)

· Actualització com a millora de la visibilitat de la senyalística reguladora d’emergència (afegir un circuit reflectiu cap a la 
sortida per exemple)

· La validació de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals en relació a la senyalística exigible en els espais 
públics
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