4a jornada

L'ESTAT DE LA QÜESTIÓ,
INTENCIONS i PROJECTES

Disseny inclusiu
Sota el títol de “L’estat de la qüestió,
intencions i projectes”, la 4a jornada
Disseny per a tothom ens brinda una
magnífica oportunitat per a actualitzar
les nostres capacitats i responsabilitats
com a dissenyadors i així poder ajudar
a moltíssimes més persones.
Una jornada que podrem gaudir i explotar
segon a segon, on compartirem casos d’èxit,
descobrirem formes i formats per a poder
comunicar-nos visualment de forma molt
més accessible i inclusiva, on no sols
trobarem solucions sinó també nous reptes
que probablement com a dissenyadors mai
de la vida havíem imaginat.
UNA JORNADA POLIÈDRICA QUE ACULL
ENTITATS, REFLEXIONS, RECERQUES,
PROJECTES…

Organitza
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15 desembre 2021, 17 h

Col·labora

*“...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.”

4a jornada

L'ESTAT DE LA QÜESTIÓ,
INTENCIONS i PROJECTES

18 h
17 h Modera i presenta Dr. Jesús Del Hoyo Arjona, degà emèrit del Col·legi

Responsabilitat davant el consumidor

Investigacions i projectes d’èxit

Francesc Sutrias

Director de l’Agència Catalana de Consum

Francisco Tornos

Dissenyador
Embalatge inclusiu de productes gurmet.

Francesc Morera

Professor de disseny de l'Escola Massana (UAB)
Inclusió i mercat.

Carla de la Torre
Dissenyadora
Projecte d’èxit.

Albert Margalef
Dissenyador
Projecte d’èxit.

Legna Casillas Joya
Jonathan Cantillo Chavarro

Màster de neuromàrqueting
Les etiquetes de noves dietes alimentàries.

Compromís amb la societat

Tecnologies a l’abast

Pere Navalles

Professor de la UAB - Màster Neuromàrqueting
Activa el disseny per la gent gran activa.

Oriol Pascual

Cap Departament de Programes dels Museus
Etnològic i de Cultures del Món
“Com seran les impressions gràfiques en les exposicions?”.

Pau Segarra

Disseny i comunicació de la Fundació Aspace Catalunya
Sistemes de comunicació augmentativa i alternativa,
un llenguatge pictogràfic inclusiu a l'abast de tothom.
Cas pràctic del museu etnològic.

Cris Ladaga

Doctora en Comunicació. Màster en entorns
virtuals d'aprenentatge i Llicenciada en disseny
en comunicació visual
E-accessibilitat en recursos educatius i comunicacionals.
Una formació per avui.

Maximiliano Vázquez

Tècnic superior en anàlisi de sistemes.
Conferenciant en qüestions d'accessibilitat digital.
Comunicador i locutor
Accessibilitat: Errors més comuns en el disseny dels llocs web.

Eduardo López Román
Luz Rangel Alanís

Dissenyadora gràfica, doctora en Disseny
Universitat de Barcelona
Sistemes d'orientació d'espais : Wayfinding i normativitat.

Advocat digital i delegat de protecció de dades
(DPO). Ciberseguretat. Soci fundador d’ENATIC,
Associació d’Experts Nacionals de l’Advocacia TIC.
Marc regulador per a dissenyar avui.

19:00 h Valoració i cloenda de la Jornada
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