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ABS-
TRACT

Este proyecto surge como respuesta a la problemática contemporánea que se ha generado en torno a los residuos. El siste-
ma que nos ha regido hasta hoy, ha dado pie a generar sólo en España 1 millón de toneladas de residuos por persona al año. 
Producimos, consumimos y volvemos a tirar, algo no estamos haciendo bien. Por lo tanto, hay que hacer hincapié en crear una 
nueva mirada hacia todos aquellos residuos que consideramos obsoletos, y también en como utilizamos y diseñamos nuestros 
productos y objetos, ya sólo por el simple hecho de seguir viviendo y habitando en este planeta de una manera responsable.
Gran parte de los objetos que nos rodean tienen un ciclo de vida, terminando todos con una obsolescencia más o menos corta, 
y en consecuencia, convirtiéndose en una basura más. El objetivo de este proyecto es que a partir de esta basura, que conside-
ramos residuos inútiles, transformarlos y así les podríamos dar una segunda vida, a partir de la experimentación con diferentes 
materiales.
La propuesta de diseño que presento es la creación de una serie de objetos, en concreto una colección de platos y vasos 
acompañados de lámparas que darán más calor al espacio. Estas piezas han sido elaboradas a partir de posos de café y otros 
materiales orgánicos, dando así una segunda vida a estos, favoreciendo que su obsolescencia sea biodegradable y no dañe el 
medio en el que vivimos.

This project arises as a response to the contemporary problem that has been generated around waste. The system that has 
governed us until today, has given rise to generating only 1 million tons per person for year in Spain. We produce, consume and 
throw again, something we are not doing well. Therefore, we emphasize creating a new look at all those waste that we consider 
obsolete, and also on how we use and design our products and objects, just for the simple fact of continuing to live and inhabit 
this planet in a responsible way.
Much of the objects that surround us have a life cycle, ending all with a more or less short obsolescence, and consequently, be-
coming one more garbage. The aim of this project is to transform this garbage considered useless waste into something new. We 
give this material a new second life from experimentation with different materials. 
The design proposal that I present is the creation of a series of objects, specifically a collection of dishes and glasses accom-
panied by lamps that will give more warmth to the space. These pieces have been made from coffee grounds and other organic 
materials, thus giving a second life to these, and also making its obsolescence biodegradable and does not harm the environment 
in which we live.
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Aquest projecte sorgeix com a resposta a la problemàtica contemporània que s’ha generat entorn als 
residus. El sistema que ens ha regit fins avui, ha donat peu a generar només a Espanya 1 milió de tones 
de residus per persona a l’any. Produïm, consumim i tornem a llençar, alguna cosa no estem fent bé. 
Per tant, cal posar l’accent en crear una nova mirada cap a tots aquells residus que considerem obso-
lets, i també en com utilitzem i dissenyem els nostres productes i objectes, ja només pel simple fet de 
continuar vivint i habitant aquest planeta d’una manera responsable.
Gran part dels objectes que ens envolten tenen un cicle de vida, acabant tots amb una obsolescència 
més o menys curta, i a conseqüència, convertint-se en una escombraria més. L’objectiu d’aquest pro-
jecte és que a partir d’aquestes escombraries, que considerem residus inútils, transformar-los i així els 
hi podriem donar una segona vida, a partir de l’experimentació amb diferents materials.
La proposta de disseny que presento és la creació d’una sèrie d’objectes, en concret una col·lecció 
de plats i gots acompanyats de làmpades que donaran més caliu a l’espai. Aquestes peces han estat 
elaborades a partir de marro de cafè i altres materials orgànics, donant així una segona vida a aquests, 
afavorint que la seva obsolescència sigui biodegradable i no malmeti el medi en el qual vivim.
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residuo
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café
coffee

experimentación
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materialidad
materiality

producto
product

reutilización
reuse

reciclaje
recycling

economía circular
circular economy

sostenibilidad
sustainability
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Des de la Revolució Industrial, la naturalesa i el medi 
ambient s’ha convertit en un fenomen o entorn que 
existeix i funciona per les nostres necessitats, una eina 
que s’ha de controlar, explotar i posseir.
No obstant això, tant els recursos naturals com la ma-
teixa naturalesa és finita, i la seva durabilitat pot canviar 
segons l’ús i l’impacte que li implementem nosaltres.
QUIN MARRO! neix a partir de la necessitat a donar so-
lució a un dels grans problemes que estem tenint sobre 
el planeta, l’excés de residus. La societat de consum 
compra, tira i torna a comprar, pensant que tot allò que 
es tira desapareix, però no és així.
A la naturalesa, els residus sempre es converteixen en 
nutrients, són útils. En canvi, els humans som l’única 
espècie que no només generem residus que no ser-
veixen per res, sinó que a més, tenen un gran impacte 
negatiu per la nostra salut i pel planeta.
Aquest projecte dona com a solució la transformació 
d’aquests residus en objectes nous i totalment útils. Per 
tant, dóna una segona vida a tots aquells materials que 
posteriorment havien estat considerats escombraries. 
Estem en un moment on el disseny amb ètica ha d’es-
tar pensat per tenir més d’una vida, utilitzant materials 
i mètodes de treball que corresponguin a un sistema 
sostenible on la paraula residu deixi d’existir.
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L’objectiu principal que em plantejo en aquest 
projecte, és donar a veure una nova mane-
ra de dissenyar i crear el nostre voltant, co-
mençant des d’objectes quotidians i/o domès-
tics, i acabant extrapolant-ho cap a tots els altres 
sectors i indústries. Utilitzo el disseny com a 
disciplina per trobar solució a un problema con-
cret, els residus i l’impacte negatiu que aquest 
comporta respecte al planeta i la nostra salut.
Dins dels residus existeixen moltes categories i ma-
terials, des de plàstics fins a productes orgànics, on 
la seva descomposició varia, pel que fa a temps i 
mètode, segons el material. En aquest aspecte, em 
proposo experimentar i conèixer tots aquests 
materials i em qüestiono com puc utilitzar-los i 
transformar-los. D’aquesta mateixa manera, la me-
todologia que utilitzo porta al dissenyador a ser un 
artesà que no coneix la seva forma final, sinó que 
experimenta des de la incertesa i desconeixença.
Per tant, tot aquest procés, també porta a 
obrir interrogants sobre què és el residu, 
en quin moment donem per obsolet un produc-
te/material, i de quina manera aquest produc-
te pot tenir una altra vida, amb l’objectiu d’eli-
minar la paraula Residu de les nostres vides.



MOTIVACIÓ 
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El tema d’aquest projecte neix a partir de la curiositat de voler experimentar amb materials i amb 
aquests, poder dissenyar peces de mobiliari o accessoris per a la llar.
Per altra banda, una de les meves pròpies normes que m’he inculcat és respectar i actuar d’una 
manera responsable sobre tot allò que estimo, i en aquest cas és la natura, i en general el pla-
neta Terra. Personalment, com a dissenyadora i ciutadana, em veig obligada a solucionar totes 
aquelles necessitats que s’han generat en la contemporaneïtat. No veig cap altra manera de 
treballar, si no és amb tot allò que ens envolta i experimentar amb el seu valor d’ús, jugant amb 
els límits entre el disseny i els residus.
Una altra part fonamental per poder entendre com ha sorgit el tema del projecte és el lloc on tre-
ballo. La Pastisseria, com bé diu el seu nom, es tracta d’un local on es venen productes alimen-
taris, des de pa fins a pastissos. A part de vendre i cuinar coses molt bones, també generem 
molts residus, com per exemple el cafè. En el moment que jo cada nit quan tanco el local tiro 
quilos i més quilos de deixalles, em veig obligada a actuar d’alguna manera entorn aquest fet.
Estic parlant, més o menys, que llencem semanalment 20kg de marro que seria una bossa gro-
sa d’escobreries, per tant, al any es llencen 2400kg de marro, tant sols en una cafeteria...
En l’àmbit personal, em sento molt còmode treballant manualment, tant amb la ceràmica, ja que 
vaig cursar diferents tallers d’extraescolar durant uns anys, com també la cuina, per tant, aquest 
projecte me’l prenc com un plaer més, que entre dins de les meves aficions. 
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Després d’investigar i trobar diferents materials interessants 
per experimentar amb ells, vaig veure que una part fona-
mental per donar sentit a tota la meva part tan teòrica com 
també practica, era la necessitat d’entendre de quina mane-
ra es formava aquest residu i quin era el seu cicle de vida.
Els residus tenen una relació directa amb l’economia en 
la qual vivim, una economia capitalista i lineal, on el con-
sumidor i usuari té l’hàbit i la necessitat de comprar i tirar. 
Per tant, una part important de la meva metodologia era 
investigar tant l’economia que ens trobem immersos ac-
tualment, i que promou que es generin més residus, com 
també, altres sistemes i mètodes que redueixin aquests.
Partint d’aquesta base, la investigació teòrica es divi-
deix en dos blocs: El primer tracta de “del bressol a la 
tomba”, que seria el cicle de vida dels nostres objectes 
actuals i l’economia que ens regeix, per poder enten-
dre en quin moment ens trobem i trobar resposta aquest 
problema. Per altra banda tenim “del bressol al bres-
sol” que serà una investigació sobre el disseny sosteni-
ble, tant en un context material, econòmic i també social. 
Que em servirà com a base i suport per la part pràctica.
Pel que fa a la part pràctica del projecte, la meva metodolo-
gia consisteix en el procés de prova i error, ja que es basa 
en un procés d’experimentació amb materials sense saber 
el resultat final. Durant el procés em trobo en diferents eta-
pes, on les proves no surten a la primera i els materials 
i les receptes es van reformulant Concretament, vull tre-
ballar amb el marro de cafè com a material principal, per 
poder formalitzar una sèrie de productes. El cafè es tracta 
d’un material orgànic, la qual cosa fa que sigui un produc-
te canviant i viu, on la seva forma i mida varia i es trans-
forma durant el període d’assecatge, i també depenent 
dels ingredients i les instruccions que s’utilitzen es formen 
fongs. Per tant, com he dit anteriorment, es tracta d’una 
prova i error, on l’experimentació és la clau del projecte.
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Contextualització
“Per poder ser segu-
ra, la Revolució In-
dustrial va portar di-
versos canvis socials 
positius. (...).
Però en el disseny de 
la Revolució Industrial 
hi havia errors fona-
mentals. Com a re-
sultat, es van produir 
algunes omissions 
crucials, i les devasta-
dores conseqüències 
han arribat fins nosal-
tres, juntament amb 
les assumpcions do-
minants d’aquella era 
en què es va gestar 
aquella transforma-
ció.” 1

Aquesta primera part de la investigació sorgeix de la 
necessitat d’entendre com funciona l’economia capita-
lista en la qual ens veiem immersos. No obstant això, 
abans d’entrar en matèria, havia d’entendre i mirar 
el nostre passat per poder explicar el nostre present.
En el moment que va néixer la Revolució Industrial 
va haver-hi un canvi important, tant al mètode i siste-
ma de treballar, com també a la societat, que va fer 
que es creessin noves classes socials i els treballa-
dors es van moure del camp a les ciutats. Els usua-
ris d’aquesta industrialització es van convertir en 
consumidors i generadors posteriorment de residus. 
Aquests fets van comportar efectes molt positius per 
a les persones, pel que fa a la comoditat, l’economia, 
l’accessibilitat, les oportunitats, etc., però a conseqüèn-
cia la naturalesa va rebre un gran impacte negatiu.
Actualment, estem vivint una gran crisi ambiental, una 
contaminació global, que comporta com a conseqüèn-
cia també, un efecte negatiu sobre la nostra salut. Tot i 
tenir aquesta problemàtica, continuem sent els hereus 
d’aquest mateix sistema que va neixer fa un segle enrrere.



“El món no pot 
evolucionar més 

enllà de la seva 
actual situació 
de crisis utilit-
zant el mateix 

pensament que 
va crear aquesta 

situació” 2

17

1: Cradle to Cradle, 
Michael Braungart i William McDonough
2: Albert Einstein



“DEL BRESSOL 
A LA TOMBA”
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Per poder iniciar aquesta investigació, he de 
conèixer i respondre a la pregunta següent: Què 
són els residus, com es generen i per què?
Els residus, anteriorment han sigut materials o 
objectes funcionals que han estat desitjats i com-
prats per un usuari. No obstant això, després d’un 
temps es converteixen en una peça inútil i/o en 
desús, de forma programada, o tan sols pel sim-
ple fet de necessitar comprar un objecte més nou 
i lluent. Aquesta acció és la que defineix el cicle 
de vida pel que passen els objectes i materials 
que ens trobem actualment a les escombraries.
Per tant, aquest procés que segueixen els ob-
jectes és la clau per seguir vivint dins d’una 
economia capitalista. On hi hagi un consum 
permanent i constant de la societat, hi haurà 
el sistema econòmic actual, i també es conti-
nuaran generant tones i més tones de residus.
En tractar-se d’un tema molt ampli i molt estudiat, 
i per poder acotar i respondre a les anteriors pre-
guntes em centro en dos autors que tenen una 
visió crítica respecte a l’economia vigent i tam-
bé són grans experts en com funcionen els ob-
jectes i quina vida tenen dins del nostre sistema.
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Fet per tirar

3, 4 i 5: Hecho para tirar, Serge Latouche

Serge Latouche és un dels autors en els quals em centro, i especialment 
amb una de les seves obres “Hecho para tirar”. En aquest llibre de l’eco-
nomista francès, parla del sistema capitalista i dels fenòmens que formen 
aquest sistema, tot plegat donant una visió crítica. Serge descriu l’economia 
vigent com una societat que només fa que créixer sense mirar el seu entorn:

“La societat de creixement pot definir-se com una societat dominada per una economia 
de creixement, i tendeix a deixar-se absorbir per aquesta. El creixement pel creixement es 
converteix, així, en objecte primordial, inclús únic, de l’economia i de la vida. No es tracta 
de créixer per satisfer unes necessitats reconegudes -el que estaria bé- sinó de créixer 
per créixer. Fer créixer indefinidament la producció i, per tant, el consum, i suscitar amb 

aquestes noves necessitats fins a l’infinit, però també, el final(...) .
Això és precisament el que fa la publicitat, el crèdit, al consum i l’obsolescència progra-
mada. Aquests tres ingredients, en efecte, són necessaris perquè la societat de consum 
pugui prosseguir la seva ronda diabòlica: la publicitat crea el desig de consumir, el crèdit 

proporciona els medis i l’obsolescència programada renova la necessitat.”3

Dins d’aquesta cita, hi ha un punt a investigar i fonamental per entendre el 
naixement i el creixement dels residus. L’obsolescència programada, que 
m’atreviria a dir que és el motor secret de la societat de consum. Aquest feno-
men, determina o programa el fi d’una vida útil d’un producte, de manera que, 
al cap d’un temps calculat anteriorment pel fabricant o empresa, aquest es 
torna obsolet i el consumidor és sent obligat a tirar-lo i comprar-se un de nou.

“El punt de partida de l’obsolescència programada és l’addicció al creixement del nostre 
sistema productiu. La nostra societat ha unit el seu destí a una organització fundada so-

bre l’acumulació il·limitada “4

Serge a part de tenir una visió crítica i evidenciar un problema entorn la socie-
tat i l’economia de consum, també parla de la necessitat de canviar aquest sis-
tema per reduir la nostra petjada ecològica i poder viure respectant el planeta.

“La construcció d’una societat de decreixement, necessària si volem que la humanitat 
tingui un provenir, implica un canvi radical de les nostres maneres de produir, de consumir 
i, sobretot, de pensar. Especialment, hem de substituir l’obsolescència sistemàtica per 
la durabilitat, la reparabilitat i el reciclatge programats dels productes per tal de reduir la 
nostra petjada ecològica i de tornar a un nivell sostenible d’extracció dels recursos natu-
rals. Així doncs, convé pensar en la transició cap a una prosperitat sense creixement i una 

societat d’abundància frugal. “5



El sistema dels objectes
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6: Sistema de los objetos, Jean Baudrillard 

A continuació, Jean Baudrillard amb una de les seves obres més influents “El sis-
tema de los objetos” ofereix una crítica cultural als productes de la societat de con-
sum. Examina el valor i el sentit dels objectes com els miralls, els rellotges o les 
fotos familiars, i com en evolucionar la societat i els interessos de l’home aquests 
evolucionen i tendeixen a transformar-se o desaparèixer.
M’interessa citar un apartat del capítol “D. El sistema soci ideològic dels objectes 
i del consum”, on l’autor diferencia el concepte model i sèrie dels objectes a partir 
d’unes característiques fonamentals, que donen a entendre com funciona aquesta 
economia de consum.

“Aquesta és la característica fonamental de la sèrie: l’objecte està sotmès a una fragilitat 
organitzada. En un món d’abundància (relativa) és la fragilitat la que succeeix a l’escas-
setat o raresa com a dimensió del que falta. Es manté a la sèrie, per la força, en una 
sincronia breu, en un univers perible. L’OBJECTE NO HA D’ESCAPAR-SE DE LA MORT. 
Al joc normal del progrés tècnic, que tendiria a reabsorbir aquesta mortalitat de l’objecte, 

s’oposa l’estratègia de la producció que es dedica a mantenir-la. (...)
El model, per la seva banda, té dret a la durada (relativa, ja que també ell es veu com-
promès en el cicle accelerat dels objectes). Té dret a la solidesa i a la “lleialtat”. Para-
doxalment, s’imposa avui en un domini que sembla estar tradicionalment reservat a la 
sèrie, i que és el valor d’ús. Aquesta preeminència s’afegeix a la de la moda, i les qualitats 

tècniques a les qualitats de forma per constituir la “funcionalitat” superior del model.”6

Una altra vegada donem a veure un fenomen clau pel capitalisme i el consum, 
l’obsolescència programada dels objectes, que provoquen una gran producció 
d’objectes, i a conseqüència una alta quantitat de residus.
No obstant això, aquesta estratègia dins del sistema vigent, la trobem normalment 
en productes tecnològics, com podria ser per exemple una impressora, una renta-
dora o altres tipus d’electrodomèstics. Però dins de l’economia capitalista, i en ella 
la problemàtica contemporània entorn els residus, existeixen altres estratègies i 
fenòmens que provoquen aquest creixement de deixalles.
En el projecte QUIN MARRO! també parlo d’altres materials que queden obsolets, 
com per exemple els materials plàstics d’un sol ús, que serien, entre d’altres, les 
ampolles d’aigua. També materials orgànics, com podria ser el cafè, que també 
són productes que acabaran sent una escombraria més. La seva funció dins del 
mercat de consum és d’un sol ús, d’utilitzar i tirar. Aquest fet provoca, tot i ser un 
material orgànic, o en el cas del plàstic que es tracta d’un material que pot ser re-
ciclat, que s’acumulin tones i més tones d’aquest i altres materials a les deixalles 
i que el procés de ser reciclat no doni l’abast.
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“DEL BRESSOL 
AL BRESSOL”

Després de conèixer el cicle de vida dels objectes fins a arribar a ser residus, 
arribo a la conclusió que gran part del problema entorn aquestes escombra-
ries, són les conseqüències negatives que ha portat l’economia i la societat 
en la qual vivim. A partir d’aquesta conclusió, em sorgeix la següent qüestió: 
De quina manera com a dissenyadora puc respondre aquest problema?
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Disseny sostenible

Responc a aquesta necessitat contemporània 
des de la disciplina del disseny, d’aquesta ma-
nera sorgeix el concepte disseny sostenible, que 
recullo com a pilar principal pel meu projecte tant 
per la part teòrica com pràctica.
El disseny sostenible és una filosofia de disseny 
que va de la mà de la sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental, amb l’objectiu de produir i 
crear de forma eficient, respectant el planeta i 
com a resultat millorant la nostra salut.
Per tant, em trobo davant d’un sistema totalment 
diferent del sistema actual, que respon a unes 
noves necessitats, millorant així la problemàtica 
entorn els residus.
En tractar-se d’un concepte tan ampli i complex, 
el divideixo en tres fases, els tres contextos no-
menats anteriorment: sostenibilitat econòmica, 
social i ambiental.

“La sostenibilitat 
implica atendre a 

les necessitats 
actuals sense 

comprometre la 
capacitat de les 

generacions futu-
res de satisfer les 

seves necessitats, 
garantint l’equili-

bri pel creixement 
econòmic, amb la 
cura del medi am-

bient i el benestar 
social.”7
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- Economia circular

El disseny sostenible està forma per tres branques 
que sustenten aquest concepte, i una d’aquestes 
és la part econòmica. L’objectiu d’aquest és trobar 
altres maneres i sistemes diferents a l’economia 
actual. Dins d’aquest context, han aparegut varis 
procediments i estratègies, on totes tenen en comú 
l’objectiu de reduir la petjada ecològica i millorar la 
nostra salut. Concretament, en aquest projecte em 
centro amb l’economia circular.
Per poder explicar el concepte d’economia circular 
em centro amb el llibre “Cradle to Cradle”, també 
conegut com “del bressol al bressol”, de l’arquitecte 
William McDonought i el químic Michael Braungart. 
També considerats els pares de l’economia circu-
lar, en la seva obra el que plantegen és a partir de 
la disciplina del disseny, crear i produir de manera 
que els elements que formen els productes puguin 
ser 100% reutilitzats o reciclats. Aquest fet suposa 
un canvi radical del concepte tradicional del nostre 
sistema de producció.  

“Els sistemes naturals agafen del seu entorn, però 
també retornen alguna cosa. (...). Podem seguir el seu 
exemple per construir un compromís més excitant en-
torn de la naturalesa: siguem socis. Podem construir 
fàbriques on els productes i deixalles alimentin l’ecosis-
tema amb materials biodegradables, i mantenir en cir-
culació materials tècnics en lloc de tirar-los, cremar-los 
o enterrar-los. Podem dissenyar sistemes que s’autore-
gulin. En lloc d’utilitzar la natura com una simple eina al 
servei dels objectius dels humans, podem progressar 
fins a convertir-nos en eines de la natura que també 
serveixin per a aquests objectius. Podem celebrar la fe-
cunditat del ‘món, en lloc de perpetuar una manera de 
pensar i de fer que la destrueixi. Perquè comptem amb 
el sistema correcte -un sistema creatiu, pròsper, intel·li-
gent i fèrtil- podem ser molts i fer moltes coses i, com les 

formigues, serem “efectius”.” 8

7 i 8: Cradle to Cradle, 
Michael Braungart i 
William McDonough
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Per tant, en el meu projecte, entenc l’economia cir-
cular com un sistema que contempla com a pilar 
principal el canvi radical d’estratègia econòmica, i 
com a conseqüència fa que tant el medi ambient 
com també la societat canvii completament.
Es tracta d’agafar com a referent el cicle de vida i el 
comportament de la natura, i a partir d’aquest dis-
senyar de la mateixa manera. Proposo fer que els 
residus deixin de ser materials obsolets i inútils, per 
ser productes compatibles amb el reciclatge i/o la 
reutilització d’aquests. Per tant, aquest sistema eli-
mina el concepte de rebuig per equivaldre a recur-
sos, on tot ha d’estar dissenyat perquè una vegada 
acabada la seva vida útil, el 100% dels elements 
que el formen puguin ser aprofitats com a recursos. 

“Si no pots vèn-
cer en la teva lluita 
contra les escom-
braries, uneix-te a 

elles” 9

Basurama és un col·lectiu que dissenya, investiga 
i construeix a partir dels residus. Concretament, 
m’interessa un text de Jose Luis Pardo que es tro-
ba dins del llibre “Distorsiones urbanas”. Aquest 
autor parla sobre les escombraries i dóna una nova 
visió aquestes.

“Cal, doncs, que la producció sigui ja en el seu origen, 
no producció de mercaderies, sinó producció d’escom-
braries, producció de reciclables. I cal tenir en compte 
que el reciclatge no es pot concebre, doncs, com una 
genuïna requalificació o reparació de les coses; la cosa 
reciclada és la cosa que ha recuperat les seves pro-
pietats i que, per això mateix, es resisteix al reciclatge; 
la cosa reciclada ha de ser entesa més aviat com la 
cosa convertida en reciclable, és a dir, apta per a rebre 
qualitats que només poden ser qualitats-escombraries, 
immediatament reciclables i re formulables, transforma-

bles en qualsevol.” 10
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9 i 10: Distorsiones Urbanas (Nunca fue tan hermosa la basura), Jose Luis Pardo
11: Conferencia TED (Fashion has a pollution problema:can biology fix it?), Natsai Audrey Chieza

- Bioplàstics- Bioplàstics
El concepte sostenibilitat ambiental, entenent-lo com la segona part 
dins del disseny sostenible, fa referència a les relacions que s’esta-
bleixen entre l’acció humana i el medi ambient, i com aquest feno-
men no comporta un impacte negatiu sobre aquests. Concretament, 
QUIN MARRO!, es centra amb el concepte residus i aposta pel dis-
seny de producte, per tant, en aquesta segona part, desenvolupo el 
concepte de sostenibilitat ambiental cap a la materialitat dels objec-
tes. És a dir, m’interessa la investigació de nous materials responsa-
bles amb el planeta, i amb aquests crear productes eficients. 
Concretament em centro amb els bioplàstics que es caracteritzen 
per estar fabricats a partir de materials orgànics, i com a resultat 
són biodegradables. Aquest tipo de material imita el plàstic però no 
es pot considerar com a tal, ja que no es produeix a partir de petroli, 
sinó que es fabrica a partir de productes vegetals, com ara derivats 
de plantes de blat, soja o de patata.
Per tant, la producció de bioplàstics em serveix per substituir els 
plàstics tradicionals, i que aquests materials siguin reutilitzats, se-
guint així amb la filosofia i sistema anterior, on tots els productes es 
reutilitzen i no malmeten el medi ambient.
Per parlar sobre nous materials i sistemes, em baso amb la dis-
senyadora i activista Natsai Audrey Chieza. Concretament, en una 
de les conferències a TED, sobre la creació de tenyir peces tèxtils 
a partir de bacteris.Principalment, aquesta dissenyadora crea i in-
vestiga amb nous materials biològics que no necessitin combustible 
fòssil. No obstant això, Natsai no parla dels bioplàstics, però m’inte-
ressa principalment per la visió que dóna respecte a els materials i 
també els mètodes i sistemes que utilitza a l’hora de dissenyar.

“Vaig comprendre que la naturalesa es revolucionaria totalment, la forma 
en què dissenyem i construïm el medi ambient, i he comprès també que 
organismes com el coelicolor ens ajudaran a construir el futur material.(...)
Algun dia, els combustibles fòssils donaran pas a les energies renovables. 
Això significa que hem de trobar nous sistemes de materials que no deri-

vin del petroli. (...)
En aquest moment, davant de la crisi ecològica, hem de decidir la manera 
de crear aquests nous sistemes de materials perquè no es repeteixin els 
efectes nefastos de l’era del petroli. Hem de decidir com distribuir aquests 
sistemes per assegurar un desenvolupament sustentable, just i igualitari 
en tot el món. I, fonamentalment, hem de decidir com voldríem que les 
normes legals i ètiques d’aquesta tecnologia interactuïn amb la nostra so-

cietat. La biotecnologia tocarà tots els aspectes de la nostra vida.“ 11
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En aquest projecte vinculo la sostenibilitat social amb 
el rol que té l’usuari entorn el disseny i els objectes.
La sostenibilitat social, és la tercera part del disseny 
sostenible. M’atreviria a dir, que és la part més impor-
tant i contemplada des de tots els dissenys i sistemes 
anteriors. El paper de l’usuari fa que un sistema o un 
altre funcionin. Per exemple, en una economia capita-
lista la societat és la que du a terme l’acció de com-
prar, tirar i tornar a comprar, fent que la cadena de 
consum s’executi. 
En el cas del disseny sostenible, s’aposta per fer un 
canvi radical en el rol de l’usuari, fent que aquest tin-
gui una participació activa en el procés de disseny, i 
com a resultat, que es creí un vincle entre el producte 
i l’agent. Per tant, estem parlant que dins del projecte 
esdevé el concepte pedagogia, fonamental per poder 
transmetre la filosofia de QUIN MARRO! al públic.
Aquest projecte té com a objectiu donar una nova visió 
del concepte residu i fer que la societat es comporti 
d’una altra manera davant d’aquest. En aquest cas, 
el disseny ha de ser més proper a l’usuari per poder 
transmetre aquesta necessitat contemporània i crear 
el desig de sumar-s’hi. 
Per poder portar a terme aquest objectiu en el projecte, 
plantejo el concepte o “filosofia” DIY (Do it Yourself). 
DIY té com a referent a una de les grans figures inter-
nacionals del disseny, Enzo Mari, artista i dissenyador 
italià que el 1974 va publicar Autoprogettazione, un 
manual per a la construcció de mobles pensat perquè 
els mateixos usuaris poguessin fabricar-los. 

“El 1974 pensava que si encoratjava 
a les persones a construir una tau-
la amb les seves pròpies mans, per 

exemple, podrien comprendre el pen-
sament que hi ha darrere d’ella” 12
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12: Enzo Mari
13: Caterina Mota

Actualment, aquest plantejament d’autoproducció de 
mobles, es pot extrapolar també a altres conceptes, 
com els materials. Aquests materials també poden 
estar connectats amb la tecnologia, ja que gràcies 
als canvis i transformacions econòmiques, socials i 
tecnològiques que s’han desenvolupat en els últims 
anys , han tingut, com un dels resultats, l’accés dels 
usuaris als processos de producció. 
És en aquest moment quan neix el concepte Open 
Source (codi obert) que es refereix al software que 
qualsevol persona pot modificar i compartir, on tam-
bé es contempla una sèrie de valors com l’intercanvi 
obert, el desenvolupament orientat a la comunitat i 
la transparència. Aquest accés a la informació i les 
noves tecnologies permeten a les persones autopro-
duir-se alguns productes.
Un clar exemple el trobem amb la investigadora, 
educadora i defensora de l’Open Source, Caterina 
Mota juntament amb Kirsty Boyle, funden OpenMa-
terials, un grup d’investigació i experimentació basa-
da en el codi obert i en els mètodes d’autoproducció, 
bricolatge i usos dels materials.

“Tan aviat com vam començar a investigar això, ens vam 
adonar de dues coses: els materials intel·ligents eren ex-
tremadament difícils d’obtenir en petites quantitats, i els 
pocs que podíem obtenir no tenien instruccions en abso-
lut. Així que vam haver de procedir per prova i error. Sent 
defensors del codi obert, ens vam adonar ràpidament 
que havíem de compartir aquesta informació perquè uns 
altres no haguessin de passar pel mateix procés i també 
amb l’esperança d’obtenir ajuda per crear un grup de co-
neixement públic sobre els materials. Llavors vam crear 

openmaterials.org “ 13
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Miriam Ribul, activista i investigadora de 
nous materials, té l’objectiu d’innova en 
materials sostenibles per construir nous 
models de fabricació, transparència i rege-
neració amb biomaterials. 
Miriam ha creat Recipes for Material Acti-
vism, una publicació de codi obert per di-
fondre models de producció col·laboratius, 
biomaterials i per potenciar els sistemes 
democràtics de fabricació local, utilitzant 
eines i ingredients accessibles. 
Aquest referent em serveix per enten-
dre tant la part del disseny ambiental, pel 
que fa als biomaterials, i també el disseny 
social, on ho veiem amb la publicació de 
codi obert, donant accés i compartint totes 
aquelles investigacions que porta a terme 
la dissenyadora.

Miriam Ribul
Elvin Karana és professora d’enginyeria 
de disseny a la Universitat Tecnològica de 
Delft, on va fundar i dirigeix   el Laboratori 
d’experiència en materials. La seva recer-
ca té com a objectiu comprendre i millorar 
les relacions que les persones tenen amb 
els materials dels productes. Ella ha abor-
dat aquest tema amb un enfocament total, 
aprofitant no només les propietats tècni-
ques dels materials, sinó també els signifi-
cats, emocions i accions que els materials 
generen en els productes. Va definir aquest 
concepte com a “experiència en materials”. 
Em resulta molt interessant aquest referent 
per evidenciar l’importància del material per 
crear un vincle i unes sensacions a l’usuari.

Elvin Karana

14: Materials Experiencie Lab, 2018. Valentina 
Rognoli Interviewed By Domus About Materials 
Experience. [image] Available at: <http://material-
sexperiencelab.com/news-events-12/2018/11/5/
valentina-rognoli-interviewed-by-domus-about-mate-
rials-experience> [Accessed 17 April 2020].

15: Ribul, M., 2014. Recipes For Material Activism. 
[image] Available at: <https://issuu.com/miriamribul/
docs/miriam_ribul_recipes_for_material_a> [Acces-
sed 17 April 2020].

14

15
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“Per què desaprofitar tots els aspectes emo-
cionals que té el cafè si els podem transfor-
mar en boniques peces de disseny?”. -Raúl 
Laurí
Faig referència a la marca de làmpades i  as-
sessoris Decafé, per l’ús de materials amb 
els quals creen els seus productes, i també 
la filosofia que volen transmetre a partir d’ob-
jectes. 
Decafé neix a partir de la inquietud i la cons-
tància de Raúl Laurí, les seves creences per 
tenir un món millor el van portar a treure de 
la galleda de les escombraries aquest gran 
i preuat producte que és el cafè. A través 
d’un procés artesanal basat en tècniques cu-
linàries, Raúl converteix els marro de cafè en 
productes.

DecaféRepulp
El projecte Repulp el recullo com a referent 
pels materials que utilitzen i la metodologia 
que tenen per crear tasses biodegradables. 
La creadora Victoria Lièvre explica el pro-
cés de la següent manera: 
“La pell es converteix en pols, que després 
es barreja amb altres components, tots 
compostos de biobacterias. Tot es torna a 
granular i passa per una màquina d’injec-
ció. És exactament el mateix mètode que el 
plàstic després de tot!” 
Aquest projecte, a part d’experimentar amb 
diferents materials, el que vol aconseguir és 
la substitució dels plàstics per tots aquells 
productes quotidians. 
“Volem demostrar que es pot reciclar amb 
alguna cosa que no sigui plàstic”

16

17
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Pel que fa a disseny social, Curro Claret 
és un clar exemple. Aquest dissenyador in-
dustrial va portar a terme un projecte, que 
consistia a crear uns tamborets que van 
ser realitzats per gent que vivia al carrer a 
través del taller “La Troballa” de la funda-
ció Arrels. Aquests tamborets estaven fent 
a partir d’objectes i materials que s’havien 
trobat a les escombraries, donant-los així 
una nova vida. Una altra intenció que té 
Curro en aquest projecte és que aquests 
dissenys i objectes puguin ser realitzats per 
tots aquells col·lectius, més o menys margi-
nats, exclosos socialment o no, que vegin 
en la proposta una via de futur, una porta 
oberta que els pugui ajudar.

Curro Claret
Andrea De Chirico també em serveix com 
a referent per entendre millor el disseny 
social sostenible. En el seu projecte Su-
perlocal, dissenya una sèrie de productes 
quotidians (assecador, taula, tamburet...) 
amb un disseny obert i accessible per a 
qualsevol persona. Ha creat una platafor-
ma per connectar-se amb diferents grups 
internacionals, que es tracta d’un mapa in-
teractiu on senyala on trobar i produir cada 
una de les peçes que conformen els seus 
dissenys.
Aquesta col·lecció de productes, té un valor 
afegit, el usuari és particep durant la seva 
fabri- cació del mateix, el qual apropa al pu-
blic a coneixer tècniques de fabricació de 
tot tipus sense necessitat de tenir coneixe-
ments en el camp.

Superlocal

REFERENTS

18: SUPERLOCAL, 2014. Hair Dryer 2.0. [image] 
Available at: <http://www.andreadechirico.com> 
[Accessed 17 April 2020].

19: Lemus, J. (2014) More than this [fotografía].
Disponible en: https://www.curroclaret.com/es/la_
pieza_more_than_this.html [Acceso: 17 Abril 2020]

16: Lièvre, V., 2020. Repulp Design. [image] Availa-
ble at: <https://www.repulp.fr/a-propos> [Accessed 
17 April 2020].

17: Laurí, R., 2016. Decafé. [image] Available at: 
<https://www.decafe.es/coleccion-lamparas-y-ac-
cesorios/> [Accessed 17 April 2020].
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El disseny ajuda a donar respostes a problemes o necessitats que ens anem tro-
bant durant la història de la nostra societat. Actualment, la disciplina del disseny 
és una eina que pot servir per formalitzar i fer tangible tots aquells problemes con-
temporanis, fent que surtin a la llum i siguin més fàcils d’entendre per a tothom. 
Per tant, ja no es tracta d’un sector elitista, que molt pocs poden accedir i enten-
dre’l, sinó que es tracta d’una manera de conversar, explicar i resoldre necessitats 
específiques.
En concret, en el meu projecte, com ja he dit anteriorment, utilitzo el disseny de 
producte com a eina per transmetre i donar una solució a un problema contem-
porani, els residus. Per poder formalitzar aquesta situació, ho porto cap al camp 
de nous materials. Per tant, la branca mediambiental dins del disseny sostenible, 
és la part que més defineix QUIN MARRO!, no obstant això, les dues altres bran-
ques, és a dir l’econòmica i social, també es veuen implicades en aquest projecte.
A partir de l’experimentació de diferents materials busco trobar quelcom per poder 
crear nous productes que siguin eficients i responsables dins del medi que vivim. 
Per tant, el primer punt important que he de tenir en consideració, és quins mate-
rials utilitzo i el perquè d’aquests. 

INTRODUCCIÓ
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L’objectiu d’aquest projecte, i en concret de la fase 
pràctica, és trobar una bona recepta per poder 
dissenyar productes amb ella. Quan menciono el 
terme recepta, faig referència a una fórmula que 
forma un producte, que inclou els ingredients que 
intervenen en ella, les seves quantitats i la manera 
d’elaborar-la. Aquesta recepta la considero com a 
bona  quan compleix una sèrie de requisits; resis-
tència, visualment atractiva  i fàcil de treballar-la. 
Un altre factor important, és que ha d’estar formada 
per materials pròxims, orgànics i accessibles per a 
tothom. 
Per tant, la primera part dins del marc pràctic és 
l’experimentació amb materials i l’obtenció de dife-
rents proves fins a arribar a trobar la recepta final. 
Al tractar-se d’un procés d’experimentació, el con-
cepte de prova i error és el marc del treball.

Dins d’aquest apartat, divideixo el procés de pro-
va i error en tres fases; La primera fase són totes 
aquelles proves que serveixen per tenir la primera 
presa de contacte entre la matèria i l’usuari, amb 
l’objectiu de conèixer el seu comportament i les se-
ves propietats. 
La segona fase és on començo a experimentar 
amb diferents motlles, formes i ingredients, que en 
molts d’aquests casos acaba en errors i prototips 
incorrectes i inútils, ja que moltes proves es tren-
quen, naixien fongs, es fan petites al assecar-se.. 
Per últim, la tercera fase és quan trobo la recepta 
final i començo a formalitzar objectes, fins a arribar 
a la col·lecció d’objectes finals.

Prova i error
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QUIN MARRO!, i d’aquí el seu nom, parteix de la idea 
de treballar el marro de cafè com a nou material per 
dissenyar.
El cafè és la beguda que s’obté a partir dels grans to-
rrats i molts dels fruits de la planta del cafè (cafetó). Es 
tracta d’un producte proper, conegut i consumit diària-
ment en tot el món. És la segona mercaderia més co-
mercialitzada i es pot considerar un apreciat producte 
que transporta milers de bones experiències cada dia, 
pel seu gust, olor i color.
Per altra banda, la utilitat que li hem donat els humans 
aquest producte és d’un sol ús, és a dir, consumir i tirar. 
El producte que es tira després d’haver preparat el cafè 
i consumir-lo, és el marro. Que tot i ser un material orgà-
nic que no malmet el medi ambient, es tracta d’un residu 
més que s’acumula dia darrere dia.
En el meu projecte, busco donar una segona vida aquest 
producte, traslladant les mateixes sensacions que pot 
donar a l’usuari, cap al disseny i donant-li un temps de 
vida més llarg.
Concretament, el marro de cafè que utilitzo per expe-
rimentar amb proves i formalitzar les peces, és de la 
mateixa cafeteria on treballo.
La Pastisseria treballa amb la marca Cafès Novell, que 
és la que ens proporciona el cafè. Aquesta marca a part 
de la bona qualitat en els seus productes, aposta també 
per una mirada més responsable cap al planeta. Durant 
aquests últims anys estan fent un gran esforç per fomen-
tar la comercialització de cafès certificats de comerç just 
i cultiu orgànic, i com a resultat, han estat seleccionats i 
guanyadors de diferents premis en aquest camp. Per al-
tra banda, el 2017 van presentar les primeres càpsules 
de cafè biodegradable i compostable del mercat.
Doncs bé, com he dit anteriorment, amb aquest mateix 
cafè, que ja té una filosofia sostenible en el comença-
ment del seu cicle de vida (beguda orgànica i eficient), 
és el que reutilitzo després per formar els meus propis 
productes de disseny, i donant una segona vida aquesta 
material que primerament era considerat d’un sol ús.

- Materials



37

M
ARC PRÀCTIC: PRO

VA I ERRO
R

A part del marro de cafè, com a material 
principal, per poder crear un bon producte, 
és necessari utilitzar altres materials.
Em vaig estar informant de quins ingre-
dients eren els més apropiats per poder 
formalitzar una peça solida i resistent, i 
que fos compatible amb el marro del cafè. 
Un dels altres requisits a l’hora d’escollir 
quins productes eren els més apropiats, 
era que fossin orgànics i que la seva des-
composició fossin biodegradable, per tant, 
no comptava amb l’opció de treballar amb 
productes plàstics o contaminants.
Després d’investigar i referenciar-me de 
diferents fonts, vaig escollir una sèrie de 
productes que he utilitzat en quasi totes 
les proves que he portat a terme.

Algues Agar-Agar: també conegut pel 
nom de E-406, és un gelificant vegetal 
format per un extracte d’algues, és una 
alternativa a la gelatina d’origen animal. 
Concretament en el meu projecte, s’utilit-
za aquesta material per compactar i donar 
duresa a les mostres.

Glicerol: és un compost de poliol simple, 
que s’obté generalment de fonts vegetals 
i animals on ocorre com triglicèrids. En el 
nostre projecte té la funció de plastificar 
el producte, ja que té una gran facilitat de 
crear ponts d’hidrogen amb l’aigua.

Vinagre: és un líquid miscible en aigua, 
amb un gust agre, que prové de la fermen-
tació acètica de l’alcohol, com la del vi o la 
poma (mitjançant els bacteris Mycoderma 
aceti). El vinagre conté una concentració 
que va del 3% a un 5% d’àcid acètic en 

aigua. Normalment, s’utilitza com a ingre-
dient per a cuinar, però en el meu cas l’uti-
litzo per prevenir els fongs en les meves 
fórmules.
Aigua: substància química transparent, 
insípida, inodor i quasi incolora que és el 
component principal dels corrents, llacs i 
oceans de la Terra, i els fluids de la ma-
joria dels organismes vius. La seva fór-
mula química és H₂O, el que significa que 
cada una de les seves molècules conté un 
oxigen i dos àtoms d’hidrogen que estan 
connectats per enllaços covalents. Utilitzo 
l’aigua com a material per dissoldre i ho-
mogènia tots els altres materials en un sol.

Maicena o llevat químic: és un midó de 
blat de moro, que s’utilitza pràcticament 
per cuinar, com a espessidor per les sal-
ses i per densificar la consistència d’algu-
nes postres. Igual que l’agar-agar, utilitzo 
aquesta material per compactar i donar 
duresa als nostres productes.

Canyella: és l’escorça marronosa del 
canyeller, és un arbre de fulla perenne, 
de 10 a 15 metres d’altura, procedent de 
Sri Lanka. S’aprofita com a espècia l’es-
corça interna, que s’obté pelant i fregant 
les branques. Habitualment s’utilitza com 
a espècia per a cuinar, però en el meu cas, 
igual que el vinagre, l’utilitzo per prevenir 
els fongs.
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INGREDIENTS

- 30ml d’aigua
- 30g d’algues Agar-Agar
- 2g canyella
- 30g marro de café
- 30g Pell de mandarina

INSTRUCCIONS

1. Barrejar-ho tot
2. Col·locar-ho en un motlle
3. Posar-ho al forn 30 min a 180º
4. Deixar assecar 2 setmanes

Prova 01
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INGREDIENTS

- 60ml d’aigua
- 20g d’algues Agar-Agar
- 20g Maicena
- 10g cartró triturat

INSTRUCCIONS

1. Triturar el cartró
2. Barrejar-ho tot
3. Col·locar-ho en un motlle
4. Posar-ho al forn 30 min a 180º
5. Deixar assecar 2 setmanes

Prova 02
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INGREDIENTS

- 30ml d’aigua
- 2g d’algues Agar-Agar
- 2g canyella
- 40g marro de café
- 2g Maicena

INSTRUCCIONS

1. Barrejar-ho tot
2. Col·locar-ho en un motlle
3. Posar-ho al forn 20 min a 150º
4. Deixar assecar 2 setmanes

Prova 03



INSTRUCCIONS

1. Barrejar-ho tot
2. Col·locar-ho en un motlle
3. Posar-ho al forn 20 min a 150º
4. Deixar assecar 2 setmanes
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INGREDIENTS

- 30ml d’aigua
- 30g d’algues Agar-Agar
- 2g canyella
- 60g marro de café

Prova 04
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INGREDIENTS

- 30ml d’aigua 
- 30g de marro de cafè
- 2g Maicena 
- 8ml de vinagre

INSTRUCCIONS

1. Barrejar-ho tot
2. Posar-ho a bullir
3. Col·locar-ho en un motlle
4. Deixar assecar 2 setmanes

Prova 05
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INGREDIENTS

- 90ml d’aigua 
- 4g d’algues agar- agar 
- 2ml vinagre 
- 90g marro de cafè 
- 2g Maicena

INSTRUCCIONS

2. Barrejar-ho tot
3. Col·locar-ho a un motlle
4. Possar-ho al forn 30 min a 160º
5. Deixar assecar 2 setmanes

Prova 06
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Les primeres proves que he fet es basen a 
barrejar diferents materials i ingredients per 
conèixer i iniciar les primeres sensacions i pre-
sa de contacte entre el dissenyador (en aquest 
cas jo mateixa) i la matèria.
En aquesta primera fase, a part d’utilitzar els 
ingredients que ja he explicat anteriorment, és 
a dir, tots aquells que es necessiten per formar 
un material sòlid i resistent, també he introduït 
diferents productes que fins ara considerava 
un residu més. Aquests productes que he utilit-
zat per fer les primeres proves són la pell de la 
mandarina, la closca dels ous, el cartó i el ma-
rro de cafè. L’objectiu d’utilitzar diversos pro-
ductes era conèixer noves informacions i veure 
quina era la relació que s’obtenia d’aquests in-
gredients.
Les diferents mescles que he obtingut en 
aquesta primera fase d’experimentació, les he 
col·locat sobre un mateix motlle. Totes elles te-
nien com a suport un motlle de fang amb for-
ma de terrina amb un diàmetre d’amplada de 
10 cm i una alçada de 3 cm.
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Una vegada fet les primeres proves i d’haver conegut una 
miqueta més els materials, tenia l’objectiu de trobar  una 
recepta correcta que complís amb els meus requisits; resis-
tència, visualment atractiu i accessible per a tothom.
Finalment, després de treballar amb diferents productes, 
em vaig decidir pel marro del cafè com a material principal. 
Per tant, a partir d’aquest moment les meves proves se cen-
traven amb buscar la millor fórmula per crear un producte o 
varis, que continguessin l’olor i el color a cafè.
Per altra banda, i no menys important, havia de pensar i 
resoldre el dubte de què utilitzar com a motlles i quina forma 
donar a les meves peces. Fins ara, les meves proves ser-
vien per conèixer la matèria i els ingredients sense contem-
plar la seva forma. Ara, em trobava en un punt del projecte 
on també havia de pensar amb la forma d’aquesta matèria, 
que seria la que donaria la funció aquesta.

Una vegada ja tenia els meus objectius i punts a seguir, era 
el moment de posar-me a experimentar i a “embrutar-me 
les mans”. Va ser llavors quan el meu projecte es va veure 
afectat i modificat per la COVID-19. Davant de la situació 
que em trobava, QUIN MARRO! Va patir alguns canvis, ja 
que per una banda es va veure més limitat pel que fa als re-
cursos i materials, però per altra banda, era una gran opor-
tunitat per tancar-me a casa i experimentar encara més amb 
les meves pròpies mans i utilitzar la meva cuina com a taller 
de treball.
Després d’acceptar i trobar els punts positius que tenia da-
vant la situació de crisis sanitària, vaig decidir continuar amb 
els meus objectius i passos a seguir, però des d’un context 
domèstic, és a dir, utilitzant materials més pròxims i fàcils. 
Per tant, el marro de cafè que anteriorment l’aconseguia 
de la Pastisseria, ara l’obtenia de les càpsules de cafè que 
consumim diàriament a casa.

- Segones proves
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INGREDIENTS

- 10g de marro de cafè
- 200ml d’aigua
- 15g d’agar-agar
- 10ml de vinagre
- 5g de Glicerol

INSTRUCCIONS

1. Barrejar-ho tot
2. Fer bullir la barreja
3. Col·locar-ho a un motlle
4. Deixar assecar 2 setmanes

Prova 07
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INGREDIENTS

- 200ml d’aigua
- 15g d’algues Agar-Agar
- 10ml de vinagre
- 10g marro de café
- 10g de Glicerol
- 4g de Alginat

INSTRUCCIONS

1. Barrejar l’aigua amb l’agar agar i l’alginat
2. Incorporar el marro de cafè i el glicerol
3. Fer bullir la barreja
4. Col·locar-ho en un motlle
5. Afegir vinagre per sobre
5. Deixar assecar 2 setmanes

Prova 08
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Prova 09
INGREDIENTS

- 20g de marro de cafè
- 200ml d’aigua
- 10g d’agar-agar
- 15ml de vinagre
- 5g de Glicerol

INSTRUCCIONS

1. Barrejar-ho tot
2. Fer bullir la barreja
3. Col·locar-ho a un motlle
4. Deixar assecar 2 setmanes
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INGREDIENTS

- 10g de glicerol
- 200ml d’aigua
- 10ml de vinagre
- 10g marro de cafè
- 4g d’alginat

INSTRUCCIONS

1. Un dia abans barrejar l’aigua amb l’alginat 
i deixar-ho reposar. Per altra banda, tamisar 
el marro de cafè i deixar-ho que s’assequi.
2. Barrejar tots els ingredients
3. Fer bullir la barreja mentre introdueixes 
vinagre.
4. Col·locar-ho en un motlle
4. Deixar assecar 2 setmanes

Prova 10
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En les següents proves vaig incorporar un nou material, ja 
que fins al moment, totes les experimentacions amb el cafè 
com a material principal i altres ingredients secundaris, com 
ara l’alga, obtenia uns resultats poc satisfactoris, ja que les 
fórmules que generava eren canviants, poc resistents i vi-
ves (es creaven fongs). 
Vaig apostar per fer algunes proves barrejant els mateixos 
ingredients que havia treballat fins al moment, i a més, afe-
gint argila. 
L’Argila, procedent del sòl o de roca sedimentària, és un 
material flexible i tou quan es barrejada amb aigua, però és 
dur i és tensa quan s’asseca. Això ha permès a l’home, des 
de l’antiguitat, donar-li diferents usos, com ara en l’edifica-
ció i l’elaboració de recipients.

- Nous materials i més proves
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Prova 11
INGREDIENTS

- 10g de glicerol
- 200ml d’aigua
- 10ml de vinagre
- 10g marro de cafè
- 4g d’alginat

INSTRUCCIONS

1. Un dia abans barrejar l’aigua amb l’alginat 
i deixar-ho reposar. Per altra banda, tamisar 
el marro de cafè i deixar-ho que s’assequi
2. Barrejar tots els ingredients i afegir l’argila
4. Col·locar-ho en un motlle
5. Deixar assecar 1 setmana

Argila
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MARRO CAFÈ

ARGILA

MARRO CAFÈ

ARGILA

MARRO CAFÈ

ARGILA

MARRO CAFÈ

ARGILA
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Finalment, després de fer algunes pro-
ves combinant les anteriors fórmules 
amb argila, vaig veure que tampoc fun-
cionava, ja que la barreja no acabava 
de ser prou homogènia i en assecar-se 
s’esquerdava. Com menys marro de 
cafè hi incorporava i més argila millor, 
tot i això no m’agradava el resultat que 
em donava. Per tant, havia de buscar 
una altra solució per arribar als meus 
objectius.
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Buscant altres alternatives i informant-me en diferents fonts 
i plataformes, vaig trobar una altra manera de crear un bon 
material per formalitzar les meves peces. 
L’avantatge d’aquesta nova fórmula és que tots els ingre-
dients els tenia més a l’abast i eren més barats. 
La serradura, la cola blanca, el vinagre,la farina i l’oli eren 
tots aquells ingredients que necessitava, a part del marro 
del cafè, per portar a terme els meus treballs manuals.

Prova 12
INGREDIENTS

- 10 cullerades de marro de cafè
- 3 cullerades de serradura
- 3 cullerades de cola blanca
- 1 cullerada de vinagre
- 1 cullerada d’aigua
- 5 cullerades de farina
- 1 cullerada d’oli

INSTRUCCIONS

1. Barrejar tots els ingredients menys l’oli.
2. Anar formant una massa homogènia i 
flexible. (semblant al fang)
3. Afegir l’oli per sobre i tornar a barrejar.
4. Col·locar-ho en un motlle.
5. Deixar-ho assecar durant 4 dies.
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Després de moltes proves, dies i errors, vaig 
trobar la recepta que em funcionava i com-
plia amb els meus requisits per poder portar 
a terme la col·lecció. 
Havia trobat una fórmula on la seva textura i 
forma del material em deixava treballar molt 
bé i amb molta llibertat, el seu assecatge era 
molt ràpid, i era un material resistent i visual-
ment atractiu. Per tant, ja estava a punt per 
formalitzar les peces finals.



Després de dur a terme diverses proves seguint amb 
el mateix motlle que les anteriors, vaig voler continuar 
aquesta experimentació amb altres formes i suports. 
Seguint amb la mateixa filosofia, i donant màxima im-
portància a la reutilització dels productes, vaig pensar 
que el més adient per treballar com a motlle era reu-
tilitzar materials de les deixalles, com per exemple els 
materials plàstics. 
El plàstic es tracta d’un producte creat a partir de ma-
terials orgànics polimèrics d’alta massa molecular. Dins 
d’aquest, ens trobem amb dos tipus de plàstic; el plàstic 
natural i el sintètic. 
Concretament, en el projecte em centro amb el plàstic 
sintètic que és el que s’obté a partir de compostos deri-
vats del petroli. 
En l’actualitat, s’utilitza per fabricar i embolicar molts 
dels productes que comprem i consumim. El problema 
arriba quan ja no el volem, això passa sobretot amb el 
plàstic d’un sol ús, com per exemple les ampolles d’ai-
gua. El plàstic es fa servir perquè és fàcil i barat de fa-
bricar i perquè dura molt de temps. Lamentablement, 
aquests mateixos avantatges fan que es converteixi en 
l’aliat de la contaminació. El seu baix preu fa que un es 
desfaci ràpidament d’ell, i la seva llarga existència fa 
que perduri en el medi ambient durant llargs períodes 
de temps, en els quals pot causar grans danys. 
Per tant, QUIN MARRO!, aposta per reutilitzar tots 
aquells productes plàstics que ens trobem per les deixa-
lles i donar-l’hi una segona vida, concretament utilit-
zant-los de motlles. 
No obstant això, per aconseguir diferents formes i deter-
minades funcions, també he utilitzat objectes que tenia 
per casa com a motlle, com per exemple, plats i tasses 
de cuina.

- Motlles
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Per causes relacionades amb la problemà-
tica del Coronavirus, vaig estar unes set-
manes sense poder treballar amb el cafè 
de la Pastisseria, ja que van tancar durant 
unes setmanes, per tant, havia de buscar 
una alternativa. El marro de les càpsules 
de cafè van ser la solució. Com quasi to-
tes les cases, les càpsules de cafè és un 
dels productes més utilitzats i posterior-
ment llençats a les escombraries pel que 
fa a ús domèstic. Per tant, a part de treba-
llar amb el marro del cafè que recollia de 
dins les càpsules, vaig utilitzar el producte 
en si per donar-li la funció de motlle. 
L’objectiu d’utilitzar les càpsules com a 
motlle era produir unes petites làmpades 
que ambientessin la sala. No obstant això, 
la seva mida també em feia pensar quina 
instal·lació era la més idònia per aquesta.
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RESULTATS 
AMB 
MOTLLE



67

M
ARC PRÀCTIC: PRO

VA I ERRO
R



68

Q
UI

N
 M

AR
RO

!

L’última fórmula que vaig trobar, 
i finalment la que vaig escollir per 
portar a terme la col·lecció, era molt 
més contundent i amb més cos que 
les altres. 
Anteriorment les proves que havia 
fet fins llavors, el producte que em 
sortia abans de ser sec era un ma-
terial molt líquid, que m’obligava a 
emmotllar-lo en un objecte ajustat 
i controlat. En canvi, la definitiva i 
última prova em deixava tenir molta 
més llibertat a l’hora de modelar-la 
abans d’assecar-se, per tant, no 
necessitava l’ús de motlles com els 
que havia utilitzat anteriorment. Per 
aquest motiu, vaig agafar una sèrie 
de plats i gots que vaig trobar per 
la cuina i que formalment m’agrada-
ven i els vaig utilitzar com a motlle. 
No obstant això, en altres casos, 
vaig seguir reutilitzant plàstics.
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Després d’unes quantes proves, l’objectiu era 
crear una sèrie de productes funcionals, entre 
ells una o més làmpades.
Per tant, mentre experimentava amb la ma-
tèria, també em vaig posar a investigar com 
poder incorporar la llum en els meus objectes.
No obstant això, la decisió d’escollir una ins-
tal·lació o un altre, no depenia solament del 
meu gust i parer, també depenia de la resposta 
i comportament de les peces.
Molts dels prototips estaven formulats amb una 
sèrie d’ingredients i processos que en asse-
car-se la seva mida es reduïa a la meitat, per 
tant, moltes de les construccions lumíniques 
tradicionals no encaixaven.
Una altra opció era utilitzar els petits Leds que 
tenim a casa dels arbres de nadal, però aques-
ta idea no va acabar de funcionar, i es va que-
dar en proves i prototips.
Finalment, la solució va ser utilitzar motlles 
més grossos per quan s’assequés la peça si-
gues suficient grossa per col·locar-hi una bom-
beta amb el seu cablejat i instal·lació.

- Il.luminació
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1. PROVA DE LLUM

- Làmpada feta a partir de 
càpsules de cafè com a 
motlles. 
- Tira de coure LED de l’ar-
bre de nadal.
- Funcionament a partir de 
piles.
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2. PROVA DE LLUM

- Construcció de làmpada 
tradicional.
- Funcionament a partir d’en-
doll a l’electricitat.
- Instal·lació massa grossa 
per les proves que havia fet 
fins el moment.
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CONSTRUCCIÓ D’UNA LÀMPADA

MATERIALS
- 1 manguera 2x1.5mm2 tèxtil 
negre
- 1 bombeta helògena de 15W 
rosca E14
- 1 cinta adhesiva
- 1 portalàmpades
- 1 endoll 10A negre

INSTRUCCIONS

1. Col·locar cinta adhesiva a la 
part final del cable per poder tallar 
sense que es desfili el cable. 

2. Tallar el cable entremig de la 
cinta adhesiva. 

3. Pelar els dos cables de dins. 

4. Es col·loca el prensa estopa, 
per tal de connectar i tensar el 
cable que quedarà dins del porta 
làmpades. 

5. Connectar els dos cables al 
porta làmpades.
 
6. Per acabar, col·locar la bombe-
ta amb el portalàmpades.

7. Posteriorment, es torna a fer 
el mateix procés que el principi a 
l’altra banda. 

8. Desmuntar l’endoll per col·lo-
car-hi els dos cable dins d’aquest. 

9. Muntar l’endoll de nou.
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Un altre aspecte a tenir en compte a l’hora de dissenyar una 
sèrie d’objectes que tindran la funció de contenir aliments i 
líquids dins d’ells, era incloure un material o una capa imper-
meable amb la finalitat de què els productes no es fessin mal 
bé i aguantessin qualsevol aliment o líquid dins d’ell. En un 
primer moment, sem va acudir utilitzar el vernís com a capa, 
que tot i ser els més resistents d’aquests revestiments, són 
de curta vida, ja que la pel·lícula que formen, és vulnerable 
als rajos UV que la deteriora i la fa perdre elasticitat progres-
sivament tornant fràgil i trencadissa. Per altra banda, també 
els vernissos convencionals contenen compostos orgànics 
volàtils (COV) que poden tenir efectes nocius sobre el medi 
ambient i la salut. 
Per aquest motiu, després d’estar-me informant, vaig trobar 
que existeixen vernissos ecològics, que estan compostos 
per matèries primeres d’origen vegetal i / o mineral que no 
contaminen ni en la seva producció ni en la seva aplicació i 
que garanteixen l’absència de substàncies tòxiques. Per se-
guir amb la filosofia “cradle to cradle” vaig escollir el vernís 
ecològic per les meves peces.

- Impermeabilitat
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Després de moltes hores i dies realitzant proves i 
experimentant amb diferents materials, arribo a la 
conclusió, que dins del meu projecte és la part més 
difícil i la que hi he dedicat més hores. És un procés 
molt llarg, on ben bé no saps del cert si els resultats 
seran satisfactoris i correctes. Durant l’experimenta-
ció m’he trobat en moments de bloqueig, on totes les 
proves que realitzava no servien, és a dir, creixen 
fongs, es trencaven, en assecar-se es quedaven 
molt petites, etc., aquests fets van fer que en molts 
moments em sentis perduda i impotent davant del 
projecte.
Per altra banda, la situació en què ens trobàvem 
tots en aquell moment, amb la Covid-19 en ple estat 
d’alarma, no va ajudar. Per una banda, tenia més 
temps per experimentar i treballar, però per altre, no 
tenia suficients recursos i materials, i els ànims no 
eren els mateixos de l’inici. 

- Conclusió
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Arribat al punt que ja he formalitzat les peces i 
d’haver arribat els meus objectius, per acabar 
de donar per tancat el projecte QUIN MARRO!, 
falta la part encarada al disseny social, dins del 
context sostenible. El meu projecte, tot i portar al 
dissenyador a ser un artesà, també vol donar un 
missatge. Per tant, aquesta part tracta d’ubicar i 
emmarcar QUIN MARRO!, dins d’un context pe-
dagògic i crític que encaixi amb la filosofia i valors 
que he iniciat aquest projecte.

ASPECTE DIVULGATIU
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Durant tot el procés del projecte he volgut registrar-lo a través d’una 
plataforma social, en concret l’Instagram.
Aquesta aplicació i xarxa social, serveix per poder compartir fotogra-
fies i vídeos amb altres usuaris. Actualment, és una de les aplicacions 
més important i utilitzades del món, i és per aquest mateix motiu que 
he volgut compartir el meu projecte a través d’aquesta xarxa.
A part de poder ensenyar com a sigut el meu procés d’experimen-
tació i quin resultats he obtingut amb altres persones, és també una 
manera de fer pedagogia, és a dir, voler mostrar, ensenyar i arribar a 
la gent sobre un concepte, en concret la reutilització i la reducció de 
residus.
A més a més, de voler mostrar altres maneres de dissenyar, també 
em serveix per posar en disposició als usuaris els meus receptaris de 
totes les meves proves, els materials que he utilitzat, els motlles que 
he escollit... Per tant, QUIN MARRO! fomenta el disseny obert i deixa 
en mans dels usuaris la realització de productes artesans i propis.

Instagram

@quinmarro_abril
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Dins el marc de la Setmana Verda 
a Sabadell, es proposa instaurar 
el grup QUIN MARRO, juntament 
amb La Pastisseria, per exposar 
les seves col·leccions d’objectes 
i fer tallers de cara al públic dins 
del local de la cafeteria. L’objec-
tiu d’aquesta activitat és apropar 
el disseny als clients de la Pastis-
seria i mostrar altres maneres de 
crear i innovar, sent més responsa-
bles amb el medi que ens envolta.

Setmana verda
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SETMANA 
VERDA/ 0WASTE/ 

ECONOMIA CIRCU-
LAR/ DISSENY SOSTE-
NIBLE/ PETJADA ECO-

LOGICA/ A SABA-
DELL

Ja fa 11 anys que l'ajuntament de Sabadell organitza un ampli ventall d'acti-
vitats al voltant de la  Setmana Verda. Any rere any, la iniciativa ha anat  

guanyant vol i cada vegada són més les entitats de la ciutat i els veïns i veïnes 
que se sumen al programa de la Setmana Verda amb l'objectiu de crear 

consciència ambiental i afavorir el desenvolupament sostenible. Aquest any,  
els actes se celebren del  6 al 12 de juliol i tenen com a temàtica central els  

residus i el seu benefici social i ambiental.

Participació:

Escoles
Entitats i assciacions culturals

Locals comercials LA 
PASTISSERIA/ 
QUIN MARRO!
La Pastisseria cada any hi participa amb 

l'ajuda de diferents dissenyadors i profes-
sionals en el camp de la sostenibilitat. 
Aquest any, en tractar-se el tema dels 

residus, l'objectiu de la Pastisseria és fer un 
taller per dia, on es reutilitzaran residus per 
crear objectes o productes nous. En concret,  el dia  8 de juliol, La Pastisseria farà el taller 
de la mà amb QUIN MARRO!, i portaran a 
terme un taller on s'ensenyarà a crear un 
bol a partir de marro de cafè i a cuinar un 

mus de tiramisú.
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L’objectiu de La Pastisseria en aquesta edició de la Setmana Verda a Sa-
badell és muntar un esdeveniment per dia dins del local, com per exemple, 
un taller, una xarrada, una exposició, etc. Aquests tallers aniran dirigits per 
professionals i dissenyadors, que ensenyaran i mostraran els seus treballs i 
projectes. Tot i tractar-se de diferents equips i empreses, tots tenen en comú 
la problemàtica dels residus i la solució d’aquests. 
En concret, el dimecres 8 de juliol, La Pastisseria té com a convidat l’equip 
de QUIN MARRO!. Aquest dia, l’equip agafarà una zona dins del local per ex-
posar les seves peces. Per altra banda, també se celebrarà un taller de DIY, 
és a dir, les persones que es vulguin apuntar de manera gratuïta i voluntària, 
aprendran a fer-se un bol a partir del marro de cafè i també a cuinar un mus 
de tiramisú. Tot plegat, utilitzant el cafè que ja s’ha consumit de la mateixa 
pastisseria. 
L’objectiu tant de QUIN MARRO!, com també de La Pastisseria, és fer reflexio-
nar i ensenyar a la gent com molts dels materials que llencem a les escom-
braries es poden reutilitzar per crear i realitzar peces sofisticades i boniques.

- La Pastisseria
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CARRER ALEMANYA, 29
08201, SABADELL

LA PASTISSERIA

Encara que s’utilitzi tot l’es-
pai de taules i cadires per 
portar a terme les diverses 
activitats dins de La Pas-
tisseria, en concret, per 
exposar la col·lecció de 
QUIN MARRO!, s’utilitzarà 
aquesta cantonada. 
La raó d’escollir aquest es-
pai concret, és la paret que 
hi ha el darrer, que fa que 
els objectes exposats es 
vegin millor i siguin els pro-
tagonistes de l’espai, cosa 
que les altres taules tenen 
vidre darrere.

Planta
Escala 1/75
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“Fes el teu 
tast de cafè”
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MUS DE 
TIRAMISÚ

– 1 sobre de cafè soluble 
– 60 ml aigua 

– 240 ml nata muntada 

– 250 g formatge mascarpone 
– 3 cullerades de sucre 

– 1 culleradeta d’extracte de vainilla 
– cacau en pols

Fer cafè, 
barrejant l’aigua 
calenta amb el 
cafè soluble.

1.

muntar la nata 
i deixar-la a la 

nevera.

2.
Batre el mas-
carpone amb el 

sucre i la vainilla, 
i Posteriorment 
afegir el cafè.

3.

Barrejar la crema anterior 
amb la nata muntada.
amb un moviment 

envolvent.

4.

Col.locar la barreja al 
motlle i escampar-l’hi per 

sobre cafè.
Posteriorment deixar-lo a 
la nevera durant 2 hores.

5.

6.

llest per gaudir!
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- Comunicació

L’equip QUIN MARRO!, per portar a terme l’exposi-
ció i el taller amb la màxima audiència i participants 
possibles, van dissenyar una sèrie de flyers i pòster 
que es van repartir per a tota la ciutat.

SETMANA 
VERDA

A La Pastisseria, com cada any ens 
unim a la Setmana Verda de Sa-
badell, i aquest cop no podria ser 

menys.
Com molts d’altres comerços, ge-

nerem una gran quantitat de resi-
dus, i és per aquest motiu que ens 
proposem aquest repte com una 
gran oportunitat per millorar i 

buscar altres alternatives entorn 
aquest problema.

Per poder gaudir d’aquest esde-
veniment, comtem amb l’ajuda 

de diferents professionals que fa-
ran d’aquesta setmana un local 

d’aprenentatge i d’entreteniment 
per tots els nostres clients. 

A La Pastisseria

EXPOSICIONS 
TALLERS
XARRADES

DEL 6 AL 12/07
DE 18H A 20H

C/ALEMANYA, 29, 
SABADELL

QUIN 
MARRO!

“Fes el teu tast de cafè”

TALLER DIMECRES 8/07 DE 18H A 20H

Flyer
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QUIN 
MARRO!

SETMANA 
VERDA

Exposicio i taller sobre la creacio 
d’objectes a partir del marro de cafe.

A La Pastisseria

EXPOSICIONS I TALLERS DEL 6 AL 12/07 DE 8H A 21H

TALLER DIMECRES 8/07 DE 18H A 20H

C
/A
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N
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, 2
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A
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A
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Pòster

QUIN 
MARRO!

Exposicio i taller sobre la creacio 
d’objectes a partir del marro de cafe.

EXPOSICIONS I TALLERS DEL 6 AL 12/07 DE 8H A 21H

TALLER DIMECRES 8/07 DE 18H A 20H
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A La Pastisseria

SETMANA 
VERDA

Exposicio i taller sobre la creacio 
d’objectes a partir del marro de cafe.

EXPOSICIONS I TALLERS DEL 6 AL 12/07 DE 8H A 21H

TALLER DIMECRES 8/07 DE 18H A 20H

C
/A
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A
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Y

A
, 2

9
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A
D
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SETMANA 
VERDA
A La Pastisseria

QUIN 
MARRO!
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De la mateixa manera que exposo el projecte en el local de 
La Pastisseria amb un cert criteri estètic, al dia de la pre-
sentació a la Sala Badajoz, vull plasmar la mateixa sensa-
ció i estètica que l’anterior. L’objectiu d’aquesta decisió és 
transportar al tribunal i públic a un lloc més proper, habitual 
i de més caliu per a tots, com podria ser qualsevol cafeteria 
on anem a fer el cafè cada matí. 
Per tant, el dia de la presentació, exposaré en una taula 
tot el meu procés d’experimentació i treball que he portat a 
terme durant aquests mesos. 
I per altra banda, faré una instal·lació formada per una tau-
la amb les cadires de la mateixa pastisseria i hi col·locaré 
la meva col·lecció juntament amb una tassa de cafè, un 
mus de tiramisú i altres objectes, amb la voluntat de trans-
portar al públic a la Pastisseria.

Presentació
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CONCLU-
SIONS 9
El projecte QUIN MARRO! ha arribat als objectius que tenia 
plantejats des dels inicis del projecte d’una manera satisfac-
tòria. S’ha estudiat i treballat amb materials en desús pre-
sents en l’espai públic i també domèstic, i amb aquests s’ha 
realitzat una sèrie d’objectes nous i útils. Peces que potser 
s’han quedat amb una utilitat més critica i pedagògica que no 
pas funcional, no obstant això, penso que el missatge que es 
volia donar des del principi es veu reflectit en cada un dels 
passos que he anat donant durant el projecte.
Em proposava també, embrutar-me les mans i experimentar 
amb productes que mai hagués treballat, i això s’ha assolit, 
ja que el procés d’experimentació ha sigut el protagonista 
del meu projecte, i fins al final d’aquest treball no sabia del 
cert la forma final.
Un dels grans reptes ha sigut gestionar-me a mi mateixa i 
no perdre la paciència, ja que el procés d’experimentació ha 
estat molt difícil i els resultats mostren també aquest procés 
complicat de prova i error. Per aquest motiu, estic segura 
que QUIN MARRO! encara pot anar més enllà i perfeccionar 
la tècnica, ja que s’ha treballat amb materials que fins ara no 
coneixia i amb un temps limitat.
Per altra banda, la crisi del Coronavirus no ha estat favorable 
per a ningú, ja que les condicions amb les quals he treballat 
no són les habituals i les que estava acostumada fins ara.
Penso que el projecte QUIN MARRO! de cara a un futur po-
dria ser un projecte real, on moltes empreses o associacions 
apostarien per aquest, ja que entre dins del concepte dis-
seny innovador, on es contemplen problemes i necessitats 
contemporànies. Per exemple, la marca Cafès Novell podria 
ser una d’aquestes empreses que podria invertir i apostar 
per QUIN MARRO!. Igual que la proposta de la Setmana 
Verda a Sabadell, que tot i ser una idea especulativa i imagi-
naria podria ser perfectament un esdeveniment real, com pot 
ser la Verdinada a Barcelona.
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PART-
01

1 TAULA DE FUSTA GRAN OSB
1 TAULA BLANCA PETITA DEL BAR
1 CABLE ALLARGADOR DE CORRENT
1 ENDOLL MÚLTIPLE DE CORRENT
1 PARET MÒBIL (PANELL BLANC AMB RODES)

MATERIAL QUE NECESSITO

De la mateixa manera que exposo i porto a terme la sessió fotogràfica del projecte dens del local de 
La Pastisseria, en tot moment pensant des d’un criteri estètic i funcional, al dia de la presentació a la 
Sala Badajoz, vull plasmar la mateixa sensació i estètica que l’anterior. L’objectiu d’aquesta decisió 
és transportar al tribunal i públic a un lloc més proper, habitual i de més caliu per a tots, com podria 
ser qualsevol cafeteria on anem a fer el cafè cada matí. 
Per tant, el dia de la presentació, una part del projecte serà exposada en una taula, on es veurà tot 
el meu procés d’experimentació i treball que he portat a terme durant aquests mesos. 
I per altra banda, faré una instal·lació formada per una taula amb les cadires de la mateixa Pastis-
seria, i hi col·locaré la meva col·lecció juntament amb una tassa de cafè, un mus de tiramisú i altres 
objectes, amb la voluntat de transportar al públic a la Pastisseria.

TAULA INSTAL.LACIÓ 
AMB PROJECTOR 

DARRERA TAULA DE TREBALL 
AMB PANELL PER 
PENJAR COSES 

DARRERE

TRIBUNAL
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PART-
02

La part de dossier del projecte QUIN MARRO! es 
dóna per finalitzada el pròxim 8 de juliol, no obs-
tant això, fins al 20 de juliol no hi ha la presenta-
ció. 
Tot i que la part més llarga i complicada del pro-
jecte ja estarà acabada, encara em queda un pe-
tit esprint per poder donar per acabat QUIN MA-
RRO! definitivament. El meu objectiu des del dia 
8 fins al 20 de juliol, és produir més objectes amb 
el fi de presentar més volum de materials. 
Per altra banda, encara he de donar-l’hi més vol-
tes a la subjecció de llum de les làmpades, ja que 
de moment, el muntatge de la làmpada esta pen-
sada per endollar-se al corrent a partir d’endoll, i 
es fa complicat pensar en com poden anar penja-
des sobre la taula. 
Per tant, com a objectius a assolir durant aquest 
període de temps, serà la producció de més ob-
jectes i de pensar una forma o eina de penjar les 
làmpades sobre les taules.
També he decidit imprimir el dossier pel dia de la 
presentació portar-ho físicament.
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