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INTRODUCCIÓ

 Aquest document presenta una formalització d’un sistema 
de senyalística proposat per a l’espai analitzat prèviament, 
Milbby, situada al C.C. Westfield La Maquinista, C/ de Potosí, 
2, Local B18, 08030 Barcelona.

Tal i com s’ha descrit anteriorment, Milbby és un espai 
comercial de venta de diferents utensilis, eines així com 
materials d’utilització i materials didactics aplicats per a 
les tasques de la llar com per a les arts i una combinació de 
aquests dos aspectes si escau.

Per a completar aquesta fase ha sigut necessari la realització 
de diferents exploracions de les opcions i possibilitats així 
com les diferents optimitzacions dins d’aquestes per a definir 
els diferents senyals que conformarien aquest sistema.

Fotografia de la botiga del Milbby vist des de l’exterior.
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EXPLORACIÓ: OPCIONS I POSSIBILITATS

Primerament hi ha que destacar que alguns cartells no 
podran comptar amb les modificacions o afegits degut a 
que impera la normativa establerta sobre la senyalètica 
d’aquests com són com exemple les senyals de emergències 
com extintors o la de sortida d’emergència, ja que aquests 
en disposen d’una iconografia universal establerta així com 
el disseny en si.

 
Sense comptar amb els mencionats, la resta de propostes 
s’han d’estudiar i definir per a tenir una concordancia gràfica 
en comú o si més no, que no desentoni amb lo establert per 
la propia Milbby.

Milbby ja hi compta amb un estil gràfic molt definit i seguint 
aquest mateix exemple, s’ha utilitzat els colors corporatius 
com a base de les noves propostes però afegint elements 
comunicacionals que milloren i optimitzen el sistema.

Els components gràfics que formaran el sistema son els 
següents:

- Colors. S’ha escollit el color purpura com a color principal, 
suportat secundariament per un blau-negre com a color 
terciari un blanc.

- Tipografia. La font utilitzada en el cas de les propostes 
electròniques i digitals o per fonts a les icones per dur a 
terme la senyalística és la Open Sans.

- Iconografia. El tipus d’icones que s’utilitzen per a les senyals 
d’emergència (exemple adjuntat a continuació) és el que 
s’utilitzarà com a base sumant-hi les referències adjuntades 
més endavant, segons la situació adaptan-les.

#963081 #361133 #ffffff

Figura 1. Senyals d’emergència de Milbby Figura 2. Senyal de sortida d’emergència de 
Milbby

OPEN SANS
ABCDEFGHIJKMNLOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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- Materials. Per les senyals amb iconografia analògica 
independentment de la variació segons les necessitats, 
tindriem PVC escumat de 3mm o 5mm, MDF ignífug, 
recobriment plàstic i fibra de vidre, els mencionats són 
materials homologats i utilitzats de forma habitual en el 
mercat per aquests sectors, de la mateixa manera per a la 
proposta de cartells digitals i pantalles tant interactives 
com estàtiques del estil de les referències (adjuntades en el 
següent apartat).

 
- Formes. Descomptant els casos on la forma de la senyals 
serà l’establerta per normativa o per raons concretes com 
pot ser per un disseny determinat, la forma escollida per a 
les senyals és una rodona o un òval si fos necessari, ja que 
al no tenir angles no estableix un inici i un final i per tant de 
forma indirecta transmet que no hi ha límits.

- Tecnologies. La intenció és la de incloure tecnologies 
establertes per altres comerços com pot ser el propi 
referent pres, Ikea, altres tipus de comerços com poden ser 
McDonalds o Burger King també en fan ús de les pantalles 
tant interactives com estàtiques per a poder anunciar coses, 
sent en aquest cas les propostes d’establir itineraris a seguir 
adaptats segons el que vulguin els usuaris.

Figura 3. PVC escumat de Servei Estació Figura 4. Fibra de vidre amb resina de 
Servei Estació

Figura 5. Pantalles interactives del 
McDonalds

Figura 6. Pantalles interactives del 
Burger King
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REFERÈNCIES

Figura 7. Senyal
 d’orientació de IKEA

Figura 8. Plànol
 d’orientació de IKEA

Figura 9. Senyal
 d’orientació i projecció de 
la mateixa senyal al terra 

de IKEA

Figura 12. Panell digital 
informatiu de IKEA

Figura 11. Panell digital 
interactiu de IKEA

Figura 10. Panell digital 
informatiu de IKEA

Figura 13. Senyal circular informativa de IKEA Figura 14. Conjunt de panells digitals informatius de IKEA
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ELEMENTS ESBOSSATS
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FORMULACIÓ D’HIPÒTESIS I OBJEC TIUS

El centre comercial de Westfield La Maquinista hi compta 
amb la botiga Milbby Arts & Crafts, que és un projecte nascut 
de la combinació de les tasques de la llar juntament amb les 
manualitats i les arts així com certs tocs d’oci i gastronomía 
afegits a la combinació, sent una franquicia de botigues amb 
renom i presència tant física com a la xarxa.

Degut a aquesta presència i la seva intenció de poder abastir 
totes les necessitats formulades per els usuaris, també inclou 
l’enteniment universal de totes aquelles persones que vulguin 
recorre a Milbby i per tant aquest ha de poguer complir amb 
el que es necessiti, degut a això i la seva intencionalitat de 
arribar a nivells d’enteniment mes alts, es va promoure la 
inclusió d’un tercer idioma sent l’anglès en el treball anterior 
i seguint aquesta mateixa linia de treball, ens enfoquem en 
tractar de ser el més universals i inclusius posibles, també 
per aquesta mateixa raó hi ha que esclarir que el terme de 
‘‘universalitat’’ potser no es aplicable a tot, degut a que en 
alguns casos no tothom pot entendre el mateix incloent-hi 
els casos on popularment se suposa que tothom enten o sap 
alguna cosa es possible que en altres llocs com altres països 
això no s’apliqui d’aquesta manera, degut a això s’intenta 
amb les propostes a continuació fer una aproximació el 
més òptima i universal possible, incloent-hi les iconografies, 
grafismes, tipografía, etc. 

Per això, es formula la següent hipòtesi sumant-hi el 
desenvolupament de la proposta de disseny en conseqüència:

El sistema de senyalística establert per Milbby soluciona 
totes les problemàtiques i compleix amb els seus objectius?

Donar la resposta a la hipòtesi implica tenir que fer una 
cerca de les opcions i possibilitats de l’actual sistema de 
senyalització de Milbby així com la proposta d’un sistema 
que corretgeixi, millori i/o solucioni qualsevol problema en 
l’actual sistema, analitzant el treball anteriorment fet així 
com tenint en compte les observacions aportades per la 
professora, s’adjunta l’inventari de components senyalístics 
objectuals i informacionals a continuació:

OBJECTUAL

- Figura 15: Dotze senyals informatives d’orientació, sent 
aquestes les fletxes de direcció per a poder orientar als 
usuaris, amb possibilitat de ser projectades per focus com 
s’hi mostren les referències de l’IKEA, a més aquestes poden 
variar de color si fossin la versió de projecció, la versió 
analògica que és la que hi figura com exemple en canvi 
comporta els colors corporatius de Milbby prèviament 
identificats en aquest dossier.

Ja n’hi han d’algunes d’aquestes senyals, però estan en 
iconografies i grafismes diferents, aquesta proposta és
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complementaria per tenir un itinerari fixe per exemple per 
a aquells que hi entren a Milbby per primer cop i en el cas 
de fer la versió amb projecció amb la possibilitat d’afegir 
canvis de color en la senyalètica i poder sumar-hi tipografia, 
se sumarien diferents itineraris de forma dinàmica.

- Figures 16, 17, 18 i 19: Quatre altaveus (figura 19, el 
model ‘‘físic’’) colocats amb les seves respectives senyals 
d’identificació per a poder emetre notificacions ja que 
actualment el Milbby només hi compta amb un altaveu 
general amb molt volum i no és òptim degut a la distorsió 
del so per el volum pujat i la baixa qualitat d’aquest, es 
proposen aquestes quatre alternatives repartides de forma 
molt més ajustada per a una bona circulació del so, restant 
volum general per que pugui notificar de forma més clara 
per seccions.

- Figura 20 i figura 21: Sis pantalles digitals d’itineraris així 
com vuit senyals analògiques d’itineraris, les quals poden 
mostrar de forma dinàmica diferents itineraris a seguir per 
els usuaris segons els seus interessos si necessiten qualsevol 
guia preestablerta, a més amb la versió de les senyals de les 
fletxes en projecció es poden combinar.

- Figura 22: Cinc panells digitals interactius on a més de poder 
buscar els itineraris que es vulguin, com consultar quin és 
l’itinerari preestablert que podria interessar a l’usuari, també 
hi pot contenir altres informacions.

INFORMACIONAL

- Figura 21: Les sis pantalles digitals també poden fer la 
funció de ser informatives, tal i com les referències d’IKEA, 
concretament les figures 12 i 14, especialment la 14, mostren 
una funcionalitat informacional que sería perfecte per a 
aplicar en aquest cas, per exemple de forma intercalada amb 
els itineraris mencionats en la part objectual.

Propostes del sistema de senyalètica

Figura 15. Senyal circular orientativa en forma de fletxa en 
dos versions

Figura 16. Senyal circular orientativa en forma d’altaveu 
en dos versions
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Figura 17. Senyalrectangular orientativa en forma 
d’altaveu en dos versions

Figura 18. Senyal semicircular orientativa en forma 
d’altaveu en dos versions

Figura 20. Senyal circular analògica d’itineraris en dos 
versions

Figura 19. Model físic de l’altaveu, 
creat per l’autor del dossier

Figura 21. Model físic de la pantalla digi-
tal d’itinerari, creat per l’autor del dossier

Figura 22. Model físic de panell digital interactiu en dos 
versions: atril i pantalla, creat per l’autor del dossier

Figura 23. Disseny digital per a les pantalles de les figures 
21 i 22, creat per l’autor del dossier



11

Objectius de comunicació

- Objectius culturals

La identificació de la marca Milbby i la cultura del sector 
que transmet així com a nivell de societat com es aquesta 
percebuda i la direcció social que hi prén.

- Objectius funcionals

Presència remarcada per a la percepció dels usuaris i 
s’assoleixi de forma exitosa l’objectiu i funció de transmetre 
el que vol dir la figura o senyal exposada.

- Factors inclusius

Tenint en compte els col·lectius minoritaris i amb dificultats 
i/o necessitats especials, en principi les facilitats provistes 
no presenten dificultats ni impediments en una primera 
instància, tampoc les propostes de millores i optimitzacions 
realitzadas en aquest document.
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UBICACIÓ EN EL PLÀNOL DE LES SENYALS
Plànols originals
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Plànols amb la senyalètica establerta
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