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INTRODUCCIÓ 

_L’objectiu és aconseguir una senyalística eficient que pugui entendre tothom malgrat l’edat 
o la nacionalitat de la gent del barri. 

_L’estètica d’aquesta s’hauria d’integrar dins dels tons naturals que trobem a la plaça. 

_S’ha de tenir en compte el format i la grandària dels senyals per tal que la gent d’edat 
avançada les pugui veure i interpretar, per tant, seran dissenys senzills i clars.

Al ser un plaça pública hi pot haver molts i diferents tipus d’usuaris però se n’observen tres 
de principals:

_Gent gran: Jubilats i pensionistes.

_Famílies: Mares i/o pares amb infants (àrea infantil).

_Propietaris de mascotes: Usuaris que passegen el seu gos.

Es tracta de compartir i gaudir un espai en comú. Amb aquesta proposta es pretén 
millorar els espais públics existents per tal que els veïns i les veïnes del barri puguin gaudir 
i compartir espais, moments i experiències. La senyalística ha de facil.litar una bona comp-
rensió per a què això sigui possible.



INVENTARI DELS TIPUS DE SENYALS

SENYALS IDENTIFICATIUS
1_Senyal Independent: Senyal que portarà el nom de la plaça per tal d’informar als usuaris 
d’on s’ubiquen.

2_Senyal pla per l’Àrea infantil. Aquest, ja existent, haurà de complir les normes gràfiques 
de la resta de senyalització, per tant es renovarà el senyal.

SENYAL DIRECCIONAL
1_Senyal Independent: Tenint en compte que la plaça de Sants conflueix amb carrers amb 
gran densitat de trànsit i usuaris, es fa necessari implentar un senyal direccional per tal de 
dirigir els usuaris a la seva destinació.

SENYAL INTERPRETATIU
1_Senyal Independent: La plaça compta amb un monument que alhora és la font d’aquesta. 
Considero necessari un senyal interpretatiu que expliqui la història de tal monument i el seu 
orígen.

SENYALS REGULADORS
1_Senyals Independents: S’ampliaran els existents que prohibeixen trepitjar i passejar el 
gos per la gespa i afegirem els de recollir excrements i llençar la brossa a les papereres.



SISTEMA GRÀFIC / TIPOGRAFIA

Ens interessa en tot moment una tipografia neutre que tingui perdurabilitat en el temps i que sigui fàcilment 
llegible, per tant, una tipo de pal sec és el més adient per aquesta fita. 
S’ha escollit la tipografia MONTSERRAT, aquesta compleix els requisits esmentats, crea un ritme de lectura 
natural i compta amb varietat d’estils. 

MONTSERRAT EXTRABOLD I EN CAIXA ALTA PER A TITULARS

Montserrat Regular i en caixa baixa per a la informació escrita.

Montserrat Medium i en caixa baixa per a senyals direccionals.

MONTSERRAT EXTRABOLD I EN CAIXA ALTA PER A TITULARS

Montserrat Regular i en caixa baixa per la informació escrita.

Montserrat Medium i en caixa baixa per a senyals direccionals.



SISTEMA GRÀFIC / ICONOGRAFIA

El caràcter del projecte no presenta una gran quantitat d’iconografia. Aquesta s’usarà 
majoritàriament pels senyals reguladors, tals com:

_Prohibit fumar.
_Prohibit caminar per la gespa.
_Prohibit passejar el gos per la gespa.
_Prohibit deixar els excrements de les mascotes.
_Tirar les deixalles a les papereres de la plaça.

Com que la iconografia és per una plaça, volem mantenir formes naturals i colors que 
s’adaptin a l’entorn. Per els motius mencionats tancarem els icones amb formes orgàniques 
que rcorden a les fulles dels arbres. D’altra banda, els icones seran amb formes modernes 
per adaptar-se als nous temps, però sense perdre de vista la facil.litat de comprensió.



SISTEMA GRÀFIC / ICONOGRAFIA



SISTEMA GRÀFIC / GAMMA CROMÀTICA

Els colors que utilitzarem seran tons marrons perquè els senyals s’adaptin a l’entorn. 
S’afegirà el color vermell en els senyals reguladors que marquin prohibició perquè destaquin 
i siguin visibles, per tal de remarcar la regulació, ja que el color vermell és un color que 
tenim associat a les prohibicions i al perill. El color blanc farà ressaltar la tipografia sobre els 
tons marrons que usarem per el fons de les senyals amb informació escrita.

La fusta jugarà un paper important, usarem tal material per a la creació d’alguns senyals. 
Per tant, en els senyals de fusta, el color serà la forma del senyal gravat sobre el material i 
la fusta mostrarà la icona. Només s’afegirà el color vermell, el mateix usat en els altres 
senyals, per tal de remarcar el caràcter prohibitiu.

3B2314

A87C4F

EB2227

FFFFFF        

Fusta de Pi envarnissada.



SISTEMA GRÀFIC / GAMMA CROMÀTICA



SISTEMA OBJECTUAL / FORMA DELS SENYALS

Degut a que parlem d’un espai exterior, les senyals sostingudes queden descartades. Els 
senyals independents o muntats a terra són els més adients. S’usarà un senyal pla per la 
zona d’Àrea Infantil. La forma dels senyals seran quadrats o rectangulars, depenent de la 
informació que oferiran.



SISTEMA OBJECTUAL / MATERIALS

SENYALS IDENTIFICATIUS
1_Senyal que portarà el nom de la plaça / Senyal Independent: Fusta de pi Flandes gravada i 
envarnissada amb potes rectangulars d’alumini.

2_Senyal identificatiu per l’àrea infantil / Senyal pla: Placa d’alumini de 3 mm de gruix amb 
pestanyes. Estructura metàl.lica que servirà de suport a la placa d’alumini perquè quedi subjecta. 
Pintada i rotulada a una cara.

SENYAL DIRECCIONAL
1_Dirigir els usuaris a la seva destinació / Senyal Independent: Estructura de tub galvanitzat amb 
làmines Called Rolled Cal. 18. de 53 cm (fins l’angle recte) x 12 cm.amb impressió de color per 
dues cares de la làmina.

SENYAL INTERPRETATIU
1_Història de la font de la plaça / Senyal Independent: Placa d'alumini de 3 mm. de gruix plegada 
tipus safata o banderola pintada i rotulada a una cara. Aquesta anirà subjecte a una fusta 
rectangular amb revestiment d’alumini a la part inferior. La fusta presenta un tall diagonal de 60º.

SENYALS REGULADORS
1_Normes de la plaça / Senyal Independent: Placa de fusta de pi de Flandes amb icones 
gravades. Posteriorment pintada i envarnissada. Potes rectangulars d’alumini.



PLÀNOL DE LOCALITZACIÓ
PLANTA DE LA PLAÇA DE SANTS I ELS SEUS ELEMENTS FÍSICS 

1. Escales
2. Bancs dissenyats 
per la plaça
3. Bancs habituals
4. Papereres
5. Fanals
6. Àrea Infantil
7. Font/Monument

 8. Vegetació
 9. Tanques separadores
10. Metro
11. Pàrquing de bicicletes
12. Pàrking de cotxes
13. Bicing
14. Senyalització
15. Accessos a la plaça

P

LOCALITZACIÓ

1_Senyal Identificatiu: Nom de la plaça i Àrea Infantil.

2_Senyal Interpretatiu: Història de la font.

3_Senyal Regulador: Normes de la plaça.

4_Senyal Direccional: Ubicació usuaris.

ÀREA 
INFANTIL

FONT



FABRICACIÓ I INSTAL.LACIÓ DEL SISTEMA / SENYAL IDENTIFICATIU

1_Nom de la plaça / SENYAL INDEPENDENT

Planxa de fusta de 2,00x0’50cmx0’20m.
Tipografia Montserrat ExtraBold de 10cm 
gravada i centrada sobre les dues cares de la 
planxa de fusta, així es llegirà el nom de la plaça 
des de vàries direccions.

Potes d’alumini rectangulars de 90x10x18cm 
que serviran de suport i elevaran la planxa de 
fusta per tal que es pugui llegir el contingut de 
la planxa a distància i protegeixi la fusta del 
clima i de la humitat del subsòl. 70 cm de les 
potes s'ancoraran a terra perquè el senyal quedi 
ben subjectat al terra, només seran visibles els 
20 cm restants. 

2,00 mts

0,20 cm

0,40 cm

12,50 cm 

       4 cm
Distància 

entre lletres

       10 cm
Distància 

entre paraules

12,50 cm 

0,70 cm



FABRICACIÓ I INSTAL.LACIÓ DEL SISTEMA / SENYAL IDENTIFICATIU

ÀREA DE JOC INFANTIL

Edat recomenada: indicada en 
cadascun dels equipaments de joc.

L’ús correcte d’aquesta instal.lació 
és responsabilitat de les mares i els 
pares o dels acompanyants adults.

Tel. d’urgències: 112
Tel. manteniment: 900 226 226

CHILDREN’S PLAY AREA

Recommended age: indicated on 
each of the gaming equipment.

Proper use of this facility is the 
responsibility of mothers and 
fathers or adult companions.

Phone emergency: 112
Phone maintenance: 900 226 226

2_Zona de Joc Infantil / SENYAL PLANA

Placa d’alumini de 30x80cm i 3mm de gruix, 
pintada i rotulada a una cara. La placa tindrà 
pestanyes als laterals de 3’5cm de gruix i anirà 
unida a una estructura de metall del mateix format 
per tal d’enganxar amb cargols la senyal plana 
als barrots d’alumini que delimiten l’àrea de joc 
infantil.

Tipografia Montserrat ExtraBold de 16mm i caixa 
alta per el titular i Montserrat  Regular de 16mm en 
caixa baixa per la resta d’informació escrita.

Hi haurà tres icones de 6x6cm que mostraràn les 
normes de l’àrea.

Colors:

3B2314

A87C4F

EB2227

FFFFFF        



ÀREA DE JOC INFANTIL

Edat recomenada: indicada en 
cadascun dels equipaments de joc.

L’ús correcte d’aquesta instal.lació 
és responsabilitat de les mares i els 
pares o dels acompanyants adults.

Tel. d’urgències: 112
Tel. manteniment: 900 226 226

CHILDREN’S PLAY AREA

Recommended age: indicated on 
each of the gaming equipment.

Proper use of this facility is the 
responsibility of mothers and 
fathers or adult companions.

Phone emergency: 112
Phone maintenance: 900 226 226

80 cm

30 cm

3 cm

3 cm

3 cm

3 cm

45 cm 35 cm

5 cm

3 cm

7 cm

3 cm

6 cm
4 cm

Estructura metàl.lica que 
servirà de suport a la placa 
d’alumini. Hi haurà dues 
perforacions per lateral i 
s’uniran a través de cargols. 

Primer s’enganxarà l’estruc-
tura metàl.lica perquè quedi 
subjecta als barrots i poste-
riorment la placa d’alumini.

80’02 cm

50’2 cm
15 cm

30,02 cm



FABRICACIÓ I INSTAL.LACIÓ DEL SISTEMA / SENYAL INTERPRETATIU

Història font / SENYAL INDEPENDENT

Placa d'alumini de 3 mm. de gruix plegada tipus 
safata o banderola pintada i rotulada a una cara. 
La placa serà de 22x40cm. Aquesta anirà subjecte 
a una fusta rectangular amb revestiment d’alumini 
a la part inferior. La fusta presenta un tall diagonal 
de 60º.

Tipografia Montserrat ExtraBold de 10mm i caixa 
alta per el titular i Montserrat  Regular de 10mm en 
caixa baixa per la resta d’informació escrita.
La informació es presenta en dos idiomes, català i 
anglès.

La senyal es situarà al costat de la font.

Colors:

3B2314

A87C4F FFFFFF        



40 cm

22 cm

2’5 cm

17 cm

2’5 cm

20 cm 20 cm

2 cm 16’5 cm3 cm 2 cm

FONT DEL VELL

El nom fa referència a l'estàtua 
neoclàssica que la presideix, un 
ancià amb el nas trencat. 

Va ser esculpida al 1818 per 
Damià Campeny per formar part 
d'una font monumental que 
originalment estava situada a la 
plaça del Teatre, al costat de la 
Rambla. 

La figura va ser traslladada a la 
plaça de Sants amb motiu de la 

FONTAIN OF THE OLD MAN

The name refers to the neoclassi-
cal statue that presides over it, an 
old man with a broken nose.

It was sculpted in 1818 by Damià 
Campeny to form part of a 
monumental fountain that was 
originally located in the Plaça del 
Teatre, next to the Rambla.

The figure was moved to Plaça de 
Sants on the occasion of the 1975 
redevelopment.

120 cm

10 cm

Revestiment d’alumini 15 cm

Angle de 60º 



SENYAL INDEPENDENT

Placa de fusta de 30x10x30cm, els icones que 
presenta són de 10x10cm i seran gravats a la 
fusta, posteriorment es pintarà  la fusta s’en-
vernissarà.

Potes d’alumini rectangulars de 30x7x7cm, 20 
cm de les potes s'ancoraran a terra perquè el 
senyal quedi ben subjectat al terra, només seran 
visibles els 10cm restants.

Hi haurà tres senyals d’aquest tipus que es 
situaran en tres zones verdes diferents.

        

30 cm

30 cm

3 cm

3 cm

3 cm

10 cm

20 cm

8 cm 4cm

4 cm

3 cm

FABRICACIÓ I INSTAL.LACIÓ DEL SISTEMA / SENYAL REGULADOR



FABRICACIÓ I INSTAL.LACIÓ DEL SISTEMA / SENYAL DIRECCIONAL

SENYAL INDEPENDENT

Estructura de tub galvanitzat amb làmines Called 
Rolled Cal. 18. de 53 cm (fins l’angle recte) x 12 
cm.amb impressió de color per dues cares de la 
làmina.

Tipografia Montserrat Medium, el tamany variarà 
depenent de les línes emprades que seran de dos 
o tres. En el cas d’usar dues línies, el tamany de la 
tipografia serà de 3 cm. Usant 3 línies escrites, el 
tamany del cos tipogràfic serà de 2’5 cm.

La senyal es situarà fora de la plaça, entre el 
carrer Galileu i el carrer de Sants.

Colors:

3B2314 FFFFFF   
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53 cm

12 cm

0’75 cm

0’75 cm

2’5 cm
1 cm

0’5 cm

0’5 cm

53 cm

12 cm

3 cm

2 cm

2 cm

2 cm

150 cm

200 cm

Encastat 50 cm



FOTOMUNTATGES





ÀREA DE JOC INFANTIL

Edat recomenada: indicada en 
cadascun dels equipaments de joc.

L’ús correcte d’aquesta instal.lació 
és responsabilitat de les mares i els 
pares o dels acompanyants adults.

Tel. d’urgències: 112
Tel. manteniment: 900 226 226

CHILDREN’S PLAY AREA

Recommended age: indicated on 
each of the gaming equipment.

Proper use of this facility is the 
responsibility of mothers and 
fathers or adult companions.

Phone emergency: 112
Phone maintenance: 900 226 226
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