
3a jornada

10 desembre de 2020, a 17 h

El disseny ajuda!

*“...l’única corporació de dret públic que vetlla per la defensa dels interessos 
del disseny de la comunicació visual, els seus professionals i els seus usuaris.”

3a jornada

Disseny inclusiu

La pandèmia ens ha afectat a tothom, persones i 
administracions i, de l’una o l’altra manera, tots 
hem reaccionat. En l’àmbit del disseny per a 
tothom, què estem fent? què hem deixat de fer? 
què s’està preparant?

Una jornada per reunir i compartir visions que permetin 
establir i coordinar aliances estratègiques entre les 
institucions i el disseny que la societat necessita i reclama, 
també en un context de pandèmia, perquè el disseny ajuda!

Aquesta 3a Jornada de Disseny Per a Tothom servirà 
d’aparador de polítiques, necessitats, prioritats, norma-
tives i orientacions per part de les institucions, alhora 
que mostrarà el compromís del Col·legi per potenciar 
projectes que es desenvolupen per cohesionar la 
societat i no discriminar als seus membres per raons de 
diversitat funcional.

La projecció responsable i compromesa plantejada 
des de la disciplina de la comunicació visual ha de néixer 
des de la no discriminació perceptiva, ideològica, d’origen 
o de gènere. Com ara, generant missatges i codis 
comprensibles i diferenciables per a persones amb  
diferents capacitats tant sensorials com mentals i, per 
tant, contribuint a que la informació sigui accessible al 
conjunt de la societat.

Podrem descobrir casos d’èxit amb línies d’investiga-
ció i d’aplicació. Aquesta Jornada, com les precedents 
edicions, serà un punt de trobada i de debat entre 
administracions, entitats, usuaris i professionals, en la 
cerca de la màxima integració de les persones, vetllant 
per a que ningú no quedi exclòs.   

CAP AL DECÀLEG NECESSARI, 
EN UN ENTORN DE PANDÈMIA 

O NO

CAP AL DECÀLEG NECESSARI, 
EN UN ENTORN DE PANDÈMIA 

O NO

10.12.20
CAP AL DECÀLEG NECESSARI, 
EN UN ENTORN DE PANDÈMIA O NO 



ORGANIZA:  *Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya   *“...l’única corporació de dret públic que vetlla per la defensa dels interessos del disseny de la comunicació visual, els seus professionals i els seus usuaris.”

17 h

Àlex Dobaño
Avanti Studio
Professional col·legiat 451, bloc “Design for All”

Ramón Lechado
FADE
Un projecte que ofereix solucions per millorar les 
condicions i experiències de les persones sordes

Marc Casasús
FEM UN TOC

Una eina terapèutica útil per ajudar les persones 
amb TOC (trastorn obsessiu compulsiu)

Miguel Ayesa
Arts Visuals

Laura Calbo
Sensus_ Aproximación grá�ca 
y derivaciones sinestésicas
Un projecte centrat en el fenòmen neurològic de la sinestèsia

Cris Ladaga
Dra. en Comunicació

“Sense demora: Accessibilitat Digital”

Gustavo Barriga
Diputació de Barcelona

Cap Subsecció, Projectes Autonomia Personal 
de Serveis de Benestar Social

Francesc Aragall
DESIGN 4 ALL Foundation

President

Sonia Ciriza
Dissenyadora grà�ca

Salutació de benvinguda per Tin Fonts, degana del Col·legi

3a jornada
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Jesús Del Hoyo
“Eixos per un decàleg necessari” 

Titular de Disseny Grà�c de la UB

ponents per ordre alfabètic

Magda Batlles, vocal Relacions Institucionals del Col·legi - Jesús Del Hoyo, vicedegà del Col·legi, coordinen i moderen la Jornada

Valoració i cloenda de la Jornada

Francesc Morera
Professor de disseny de la UOC i Escola Massana

Pere Navalles
Professor de la UAB - Màster Neuromàrqueting
“La percepció és una il·lusió neuronal. Creativitat a 400 x hora”

Joan Ramon Riera
Ajuntament de Barcelona -  IJPGDF

Regidor Infància, Joventut, Persones Grans i Diversitat Funcional

Pere Torres Grau
Director general de l'Autoritat del Transport Metropolità 
(ATM)

18.50 h


