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La proposta parteix de dos 
components principals: 
esports de muntanya i 
discapacitats funcionals.

Quan pensem en 
discapacitats funcionals, 
la fi gura més estesa i 
identifi cable és cadira 
de rodes. És per això 
que he triat aquesta 
icona, aportant-li trets 
característics de l’esport de 
muntanya (els pantalons 
curts i la gorra), i amb un 
braç en alt per aportar 
moviment i dinamisme.

El context on es situa 
representa la muntanya, 
amb un camí ascendent, on 
el nostre protagonista es 
situa a la part més alta.

Principi de la Gestalt

He treballat amb el principi de la reifi cació. He intentat 
simplifi car al màxim la fi gura de la cadira de rodes. És per això 
que només hi apareixen dos cercles (rodes), cap i extremitats de 
la persona. Encara que la fi gura no està sencera, mitjançant la 
nostra experiència, podem acabar de completar el cos i la cadira 
de rodes.

També apareix la llei de la pregnància al camí. Percebem les 
línies paral·leles com a la fi gura principal, metre que l’altre fi gura 
(irregular) es percep com a fons de la fi gura.

Contrast compositiu

Per estructurar la meva composició he fet servir l’activitat. 

La meva intenció és fer servir aquest recurs per reforçar el 
moviment en l’esport. El camí pren una direcció ascendent, que 
culmina en la fi gura del protagonista, que alça un braç.

Contrast de color

Per l’elecció de la paleta de color he triat el contrast de 
complementaris (gama de verds i magentes). Els verds aboquen 
la part vegetal del medi natural i la muntanya. Els magentes, 
posen l’accent en la fi gura principal. També es combina amb 
un contrast suau de lluminositat, per tal de crear les diferents 
tonalitats que apareixen a la proposta (inclòs el blanc).
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