
Presentació
El disseny, sobretot d’interiors, ha estat des de sempre un àmbit que ha despertat 
el meu interès. De manera que quan vaig haver de triar el tema del meu treball de 
recerca vaig pensar en alguna cosa que impliqués treballar aquesta disciplina.
Alhora, l’alimentació és un tema que també trobo força interessant ja que és fo-
namental per tenir una bona qualitat de vida. També, moltes vegades es tendeix 
a relacionar el menjar saludable amb una estètica poc treballada i en realitat hi 
ha una gran varietat de propostes amb bon gust i que gaudeixen d’una molt bona 
presentació. 
Aquest estudi aborda dos objectius principals: per una banda, contribuir a la 
dieta saludable i equilibrada, oferint esmorzars i berenars seguint uns crite-
ris nutricionals correctes, i paral·lelament crear una imatge corporativa ade-
quada i adaptar un espai per fer possible el primer objectiu.
El local l’hem situat a la ciutat de Vic, ja que actualment no hi ha establi-
ments d’aquest tipus, mentre que en altres ciutats més grans, com per exem-
ple Barcelona, existeixen diverses opcions, com és el cas de Honest Greens 
i Fit Bar; tots dos estan centrats en el menjar saludable i es prenen com a 
referència.
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Metodologia
Principalment, les fonts utilitzades per a la realització del treball han estat pàgines 
web, a més de dues entrevistes a especialistes. Una d’elles està centrada en el tema 
dietètic, i l’altra més en un tema de disseny. També s’ha passat una enquesta sobre 
els hàbits alimentaris, a un públic molt divers, que ens ha servit per fer una previsió 
de vendes. Hem obtingut informació sobre el nombre de gent que esmorza i berena, 
del que solen menjar, quantes peces de fruita consumeixen al dia i els motius pels 
quals no en consumeixen de manera suficient. També s’ha investigat en relació amb 
els llocs on es prefereix fer aquests àpats, el preu que s’està disposat a pagar, entre 
d’altres.
Per elaborar el logotip de la marca creada, anomenada Healthy Way, vam utilitzar una 
pàgina web anomenada Tailor Brands. El disseny interior del local el vam realitzar 
amb Floorplanner i la carta amb tots els productes que s’ofereixen es va fer a partir 
d’EDIT.org. Finalment, la pàgina web on podem veure el resultat final de l’establiment, 
la carta, la ubicació i altra informació complementària es va crear a través de WIX.

Cos del treball
El treball el vam dividir en dues parts. Primer de tot hi ha el marc teòric, que conté 
informació necessària per portar a terme el projecte. Descriu i defineix la ciutat 
de Vic, l’alimentació al llarg de la història i l’actual, la imatge corporativa, els codis 
visuals, l’embalatge, l’interiorisme, l’ergonomia i la proxèmica i, finalment, la norma-
tiva. En segon lloc, en l’apartat del projecte hi trobem la definició i els elements del 



problema, la recopilació i anàlisi de dades i la proposta d’imatge corporativa.
Per al primer objectiu, contribuir a una dieta més saludable i accessible al màxim 
nombre de persones, ens vam centrar sobretot en els esmorzars i els berenars.
L’esmorzar és l’àpat més important del dia, ja que després de moltes hores de des-
cans activa el nostre metabolisme i serveix per reposar aquells minerals i vitamines 
que el nostre organisme ha anat consumint mentre dormíem. Per tant, és molt 
important no saltar-se’l si volem evitar que es produeixi un defalliment, manca de 
concentració, falta d’energia, mal humor, entre d’altres. Tot i això hi ha molta gent 
que prescindeix d’aquest àpat o bé opta per aliments poc saludables com la brioi-
xeria, els cereals ensucrats,etc. 
En un informe del Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de la Comunitat Va-
lenciana s’alertava que, en el cas dels infants, l’esmorzar és l’àpat del dia que més 
productes altament processats i rics en sucres i greixos aporta. En el cas dels ado-
lescents d’entre 12 i 17 anys, segons l’estudi europeu HELENA (Healthy Lifestyles 
in Europe by Nutrition in Adolescent) consumeixen 110 grams de sucre, mentre 
que la quantitat màxima recomanada en un dia és de 25-50 g, i les principals fonts 
d’aquests sucres consumits venen dels esmorzars i berenars.
El segon objectiu era crear una imatge corporativa i adaptar un espai per fer possi-



ble el primer objectiu. Per realitzar una imatge corporativa adient es van aplicar els 
conceptes estudiats en la part teòrica. Per realitzar els dissenys es va tenir en comp-
te el color, i en aquest cas vam optar per la gamma cromàtica verda com a valor 
expressiu de la natura, ja que ens referim al fet que els productes que s’ofereixen 
són naturals i saludables. A més a més, vam utilitzar el color negre per donar-li un 
toc d’elegància, sobretot pel que fa al local.
Quant a la carta de productes a oferir, ha estat elaborada a partir d’una recerca 
de diferents propostes que complissin els requisits, a més de comptar amb l’ajuda 
d’una nutricionista que ens va assessorar. Per acabar, els preus finals dels productes 
van ser calculats tenint en compte els costos fixos: el lloguer, la llum, l’aigua, els 
salaris dels treballadors i l’assegurança. I també el preu de cost resultant d’una re-
cerca del millor ingredient i la quantitat necessària per a cada producte de la carta. 
Finalment també s’ha calculat el preu dels diferents embalatges i s’ha aplicat l’IVA 
corresponent.
 
Conclusions
Com hem dit anteriorment, l’esmorzar és l’àpat més important del dia. Tot i així, 
segons l’enquesta realitzada a persones residents a Catalunya vam veure que un 
11,3 % dels enquestats no fan aquest àpat. En el cas que ho facin, un tant per cent 
important de persones consumeixen brioixeria i encara són pocs els enquestats que 
hi inclouen alguna peça de fruita. Pel que fa a aquests últims, els motius principals 
se centren en la mandra de preparar-la o bé pel fet que no cridi l’atenció. D’aquí ve 
la proposta de la fruita llesta per consumir, que amb l’embalatge adient ajudaria a 
augmentar aquest percentatge, i per tant contribuiria una dieta més saludable.
En el cas del berenar el percentatge de gent que consumeix fruita és equiparable 
al de la brioixeria, tot i que a més a més hi hauríem de sumar-hi altres productes 
com podrien ser iogurts, galetes, entrepans, etc.
Segons els enquestats el preu adient no hauria de superar els 10 €, tant pel que fa 
a l’esmorzar com al berenar. A partir d’un procés de càlcul dels preus finals dels 
aliments, tenint en compte els costos fixos, el preu de cost, l’import de l’embalatge 
de cada producte i l’IVA, en la gran majoria de les propostes es van aconseguir uns 
preus força assequibles.
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