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Dimecres 9 d'octubre, de 16 a 19 h
Museu del Disseny de Barcelona, aules B i C
Plaça de les Glòries Catalanes, 37

*Gràcies a tots i cadascun de vosaltres per 
escollir-nos i per donar-nos el vostre suport!

El 5 d’octubre de 2004, va néixer el 
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de 

Catalunya, el primer i l’únic en el 
nostre camp professional de l’Estat 

espanyol. En efecte, el Col·legi té ja 
quinze anys d’història. Són quinze 

anys de lluita, treball, denúncies, 
diàleg…, plens d’evolució, 

d’aprenentatge, d’emocions, 
d’inquietuds i de satisfaccions.

*El Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya és el primer i únic oficial de l’estat Espanyol.
Existeix per ajudar, beneficiar, cohesionar,...
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Benvinguda institucional 
protocol·lària

16 h 17.50 h 

18.30 h Presentació del llibre 
“Esquematisme, l’eficàcia
de la simplicitat”, de Joan Costa

16.15 h 

17.30 a 17.50 h 

“Dels gràfics a l’esquematisme”. 
Una visió des del dia a dia
Jordi Català, col·legiat i professional de la infografia

Francina Cortés, col·legiada i professional de la infografia

Presentació del cartell del 15è aniversari, 
dissenyat per Alex Trochut, i del sentit de la frase 
que és l’eix conceptual de l’any de l’aniversari. 
“La utopia és realitat”, per Jesús Del Hoyo,
professor de projectes de disseny gràfic
de la Universitat de Barcelona

16.20 a 16.40 h  

Conferència magistral per Joan Costa,
doctor honoris causa per varies universitats i col·legiat d’honor

16.40 a 17.30 h  

Bloc I

Bloc II

L’actual paradigma del disseny gràfic, 
aquí i avui. Una reflexió sobre
el camí recorregut i el que li toca per 
recórrer al disseny gràfic, la disciplina 
de la comunicació visual, a càrrec de
Pilar Vélez, directora del Museu del Disseny

Jordi Ribas, col·legiat, dissenyador gràfic i escriptor

Francesc Morera, professor de disseny a l'Escola 

Massana (UAB) i a la UOC

Presentació de les activitats i projectes 
previstos per a l’any del quinzè aniversari 
per part de la Comissió Executiva de la 
Junta de Govern del Col·legi, Tin Fonts, 
Jesús Del Hoyo, Sheila González i Francesc 
Morera

Signatura d’exemplars del llibre “Esquema-
tisme, l’eficàcia de la simplicitat” per l’autor, 
Joan Costa
Lliurament del cartell del 15è aniversari

18.45 h 

Cloenda de la Jornada
Carles Catalán, Jesús Del Hoyo, 
Tin Fonts, degans i degana del Col·legi

19.00 h 

En paral·lel: 

Cloenda institucional Xavier Bernadí, 
director general de Dret i d’Entitats Jurídiques

Brindis amb cava pels 15 anys del Col·legi


