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Concepte de disseny
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El parc del Laberint d’Horta és un jardí ubicat a la zona d’Horta-Guinardó de 
Barcelona. És considerat un jardí històric, i el més antic de la ciutat. Iniciat en el 
1794 i acabat l’any 1808, va ser una obra de l’arquitecte italià Domenico Bagu-
tti, tot i que no es va obrir al públic fins a l’any 1971. 

Els usuaris que el visiten busquen un lloc on poder desconnectar, descansar, 
gaudir de la naturalesa i convivència a l’aire lliure. Busquen un lloc on sentir-se 
segurs, per tant, els senyals han estat dissenyats per a que siguin clars. L’ús del 
color i la tipografia no és estrident i ens causa proximitat. És important crear 
un vincle emocional entre les persones i l’espai que visiten, per aquest motiu, 
és imprescindible respectar la seva personalitat, d’aquesta manera podem 
proporcionar una experiència. Transmetre uns valors històrics sobre el 
jardí, a la vegada que també de respecte cap a la naturalesa i de convivèn-
cia amb ella.

És important que tothom pugui entendre la senyalística, per això, s’ha tingut en 
compte els diferents rangs d’edat. En ser un lloc cultural, el jardí és visitat per mi-
lers de persones d’arreu del món, els missatges doncs, són exposats en els princi-
pals idiomes i els senyals són universals.



Inventari
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Identificatius
Apareixen en la destinació final i informen sobre el que tenim davant.
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Direccionals
La seva finalitat es dirigir a les persones.
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Operacionals
Informen sobre l’espai, horaris i informació del servei oferit.
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Interpretatius
Ajuden a la gent a interpretar el significat del que estan veient, com ara la història.
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Reguladors i de seguretat
Permeten regular o prohibir certes activitats o comportaments.
Alertar a les persones dels procediments de seguretat dins d’un espai.
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Especificacions del sistema gràfic
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Tipografia
La tipografia és una de les coses més importants, a l’hora de triar-la he tingut en 
compte:

L’adequació formal: he escollit una tipografia sans serif per donar-li una connota-
ció més moderna.
Perdurabilitat: És una tipografia que s’ha utilitzat durant anys, convertint-se en un 
dels clàssics de la tipografia universal. Segueix sent molt utilitzada en l’actualitat.
Llegibilitat: Basada en figures geomètriques simples, com el quadrat, el cercle i el 
triangle, Futura es caracteritza per la seva llegibilitat, i els seus llargs ascendents i 
descendents la converteixen en una tipografia esvelta i molt elegant

FUTURA

Aa Qq Rr
Aa Qq Rr
a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t v w x y z



Signes i senyals
És imprescindible que els signes que utilitzem siguin intel·ligibles, que no es mal 
interpretin, i tothom els pugui entendre, independentment del fons cultural de 
cada usuari.

Per a aquest cas he trobat convenient utilitzar el sistema ja dissenyat per AIGA, ja 
que són signes universals, que l’usuari ja ha vist prèviament i coneix. Si portem a 
terme nosaltres mateixos el disseny dels signes, podem caure en el risc d’interpre-
tar-los d’una manera que, potser, no són interpretables de la mateixa forma per 
als nostres usuaris.
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Paleta de colors

La paleta de colors que s’utilitzarà serà la següent:

Color neutre que serà el que conformarà el fons, és a dir, la superfície 
del material, la plataforma on anirà cada disseny.

Color com a element decoratiu o per cridar l’atenció

Utilitzat en els senyals de regulació (senyals de perill) per remarcar el 
seu significat.

S’utilitzarà en la tipografia, per facilitar la seva lectura i remarcar el 
contingut textual.
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Característiques del sistema objectual
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Formes sistema objectual
Senyals independents o muntades a terra de tipus monòlit, on s’ubica la informa-
ció de caràcter identificatiu o operacional. Per exemple, el mapa del lloc i els 
diferents espais que el conformen.

Senyals en bandera fixats perpendicularment i sostinguts per un pal que es troben 
en carrers o passadissos, serveixen per direccionar i són visibles des de posicions 
distants.

Senyals plans on el suport posterior queda fixat de forma paral·lela a una super-
fície vertical, serveix per ubicar informació de caràcter regulador o de seguretat.

Les formes geomètriques per totes elles só rectangulars o quadrades.



Materials
3form Ecoresin: Aquest material és utilitzat pels elements bàsics de la senyale-
tica. És un material adequat per exteriors ja que té un fàcil manteniment i neteja, 
és reciclable i respectuós amb el medi.

Formigó reciclat: Utilitzat en la base de la senyalització.

Components electronics: Hardware que serà empleat en les pantalles, res-
productors multimedia, components de la xarxa, etc.
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Tecnologies
Les tecnologies que es portaran a terme serà la implementació d’un sistema de 
codis QR en els panells, d’aquesta manera les persones amb una discapacitat vi-
sual, podran escoltar els comentaris de text en format àudio des d’uns dispositius 
que es podran recollir a l’entrada. El jardí també disposarà d’una app la qual es 
podrà accedir des del telèfon individual de cada un. En ella es podrà consultar el 
mapa, punts d’interès, història del jardí, jocs entre d’altres. S’ampliarà la senso-
rialitat de l’experiencia incorporant monitors interatius a les zones interiors.
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Plànols de localització
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Identificatius: Apareixen en la des-
tinació final i informen sobre el que 
tenim davant.
Direccionals: La seva finalitat es di-
rigir a les persones.
Operacionals: Informen sobre l’es-
pai, horaris i informació del servei 
oferit.
Interpretatius: Ajuden a la gent a 
interpretar el significat del que estan 
veient, com ara la història.
Reguladors: Permeten regular o 
prohibir certes activitats o comporta-
ments.
Seguretat: Alertar a les persones 
dels procediments de seguretat dins 
d’un espai.
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Instruccions per a la fabricació i 
la instal·lació del sistema
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El sistema de reproducció serà pla, els gràfics s’aplicaran en el mateix pla que 
la superfície, es portarà a terme la impressió digital, ja que és resistent per a 
exterior i ofereix molt bones prestacions a un preu reduït.

Els monitors instal·lats a l’interior del recinte seran monitors LED de 40 pulzades.
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Aplicació
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