
innova
tecnia

Dimarts 18 de juny de 2019
de 16 a 19 h
MOVISTAR Centre, Auditori 
C. Fontanella, 2-4, 08002 Barcelona

Des de la innovació i la tecnologia, 
des de la creativitat i les destreses. 
Cercant emocions i transmetent 
informacions..., en aquesta jornada 
evidenciarem el paper estructural del 
disseny gràfic en qualsevol projecte 
que es dirigeixi a la societat i per  
a la societat. El Disseny Gràfic és la 
disciplina de la comunicació visual  
i ha de situar-se en la cadena lògica 
que contempla el desenvolupament 
del coneixement i la seva transferència 
a la societat. L’habitual I+D  
-(I) Investigació (D) Desenvolupament-  
ha d’ancorar-se a la societat amb 
la suma d’un altre binomi I+D -(I) 
Innovació (D) Disseny- del que resulta 
la «brúixola» que ens orienta  
al present i ens dirigeix amb seguretat  
i eficàcia cap al futur. I+D+I+D  
(I)Investigació (D)Desenvolupament  
(I)Innovació (D)Disseny.
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Col·laboren

https://www.dissenygrafic.org/ca/
http://catempren.gencat.cat/ca/inici
https://www.esne.es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Particulares/1191332204474/es/
https://www.mutua-enginyers.com/ca
https://www.movistarcentre.com/


16 h

16.15 h

Salutació de benvinguda
Manel Cala, cap del Movistar Centre.

Salutació d’inauguració  
de la jornada
Pere Condom, director del Programa  
de Catalunya Emprèn i Tin Fonts, degana  
del Col·legi Oficial Disseny  
Gràfic de Catalunya.

Disseny que explica  
i dinamitza  
el patrimoni
El disseny i la tecnologia 
d’ara, per explicar, mostrar  
i dinamitzar la cultura 
del passat.
Albert Burzon i Ester Comenge
(Absis de Sant Climent de Taüll)
www.pantocrator.cat

Innovació en disseny, disseny 
inclusiu i llenguatges
Presentacions dels guanyadors del Premis 
gaudeamusPROJECTA 1a i 2a edició  
i exposició general per part de Francesc 
Morera i comitè organitzador dels Premis.

Orientació cap al futur present
La innovació i la tecnologia com a 
metodologies per a formar als millors 
professionals del disseny (Learning by doing, 
Design Thinking, Gamificació...)
Rafael Povo
Professor del grau en disseny multimèdia i gràfic  
d’ESNE-Madrid, escola universitària de disseny,  
innovació i tecnologia
Ivo Güell
Formador (actituds per crear idees i viure d’elles)

Pausa del cafè

Taula rodona d’ajuts  
públics-privats
Serveis i ajuts a l’emprenedoria des del sector 
privat, públic-institucional i incubadores
Sector Privat: 
Roger Blanch, Banc Sabadell Startup 
Marta Nolis, Mútua dels Enginyers-Accelgrow
Sector Públic-Institucional: 
Ivan S. Nicolàs, advocat i consultor  
en emprenedoria

Valoració de la jornada i 
presentació de la 3a edició dels 
premis gaudeamusPROJECTA
Jesús Del Hoyo, deganat Col·legi
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Núria López
Primer Premi gaudeamusPROJECTA  
1a edició
Blind Words
Hibridació de llenguatges i sistemes  
de comunicació.

Marina Colell
Primer Premi 
gaudeamusPROJECTA  
2a edició
La simfonia  
del Cosmos
Combinació del coneixement 
dels recursos i desencadenants visuals  
amb les capacitats tecnològiques.

Jairo Villa
Premi especial  TECNIA 2a edició
PLANTPOT
Potenciació, optimització i renovació  
de l’ús de materials i tècniques 
relacionats amb eines digitals.

Aforament limitat, reserva la teva plaça
comunicacio@dissenygrafic.org

innova tecnia

Jornada de presentació, reflexió i debat al voltant de projectes de dis-
seny gràfic caracteritzats pel seu plantejament d’innovació comunicati-
va i l’aprofitament dels recursos tecnològics actuals i el seu impacte  
i suport a les empreses.

Cristina Carrero
Premi especial COMPROMÍS
1a edició
Club Social Marianao
El disseny com un aglutinador de col·lectius.

Gonzalo Ovejero
Premi especial 
a l’aprofitament 
tecnològic 1a edició
BCN MOB
Visualització de la 
informació sobre mobilitat.

Nicola FV 
Keysselitz
Premi INNOVA 2a edició
ALETEIA
Innovació comunicativa, plàstica,  
funcional i operativa.

Jornada    Disseny & Empresa

https://srtaserifa.com/Blind-words
https://moshimia.tumblr.com/
http://www.pantocrator.cat
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