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Abstract 
 

Català 
 
El paisatge il·lustrat consisteix en la realització d'una sèrie de cartells minimalistes que representen 

alguns dels indrets naturals més emblemàtics del territori català, un exercici que vol reivindicar el 

territori i fomentar un tipus d'oci i turisme alternatiu a través del disseny. 

 

La idea neix com a mecanisme de promoció de l'excursionisme i el senderisme, i l'objectiu final és 

conscienciar sobre els beneficis, tant individuals com col·lectius que suposen aquest tipus de 

pràctiques. Alternativament, es busca despertar en l'interès del lector a través de solucions gràfiques 

minimalistes i que simplifiquin no només el territori sinó les característiques socials i culturals que sovint 
associem indirectament a les diferents regions geogràfiques de Catalunya. 

 

A través del Treball de Fi de Grau es desenvolupa i planteja el projecte en la seva globalitat, i el resultat 

final pretén assentar les bases d'un projecte identitat gràfica pròpia sobre el que continuar treballant 

en un futur. 

 

Paraules clau 

 

Treball de Fi de Grau 
Catalunya il·lustrada 
Disseny Gràfic 
Muntanyes i Parcs Naturals 
Turisme Sostenible 
 

English 
 
El paisatge il·lustrat involves the creation of a series of minimalist posters that represent some of the 

most emblematic natural places of the Catalan territory, an exercise that seeks to vindicate the territory 

and promote an alternative type of leisure and tourism through design. 

 

The idea was born as a mechanism to promote treking and hiking, and the ultimate goal is to raise 

awareness of its benefits, both individual and collective. Alternatively, it seeks to arouse the interest of 

the reader through minimalist graphic solutions that simplify not only the territory but also the social and 

cultural characteristics that we often indirectly associate with the different geographical regions of 
Catalonia. 

 

This final thesis looks to develop and present the project as a whole, and the final result aims to lay the 

foundations of a graphic identity project on which to continue working in the future. 
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1. Introducció/Prefaci 
La idea pel treball sorgeix a partir d'un dels passatemps que més temps m'ocupa al meu temps lliure, 

que és la pràctica de l'excursionisme i el senderisme. 
 

L'1 de juliol del 2006 la FEEC (Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya) va presentar el repte 

dels 100 cims que pretén fer conèixer Catalunya per mitjà de l'excursionisme, assolint els seus cims 

més representatius i emblemàtic. El fet és que Catalunya és rica, plena i diversa en muntanyes. Hi ha 

cims litorals i n'hi ha d'interior; uns són baixos i altres altius; uns turons es presenten amables i suaus 

mentre hi ha pics que resulten esquerps i encimbellats. Aquest fenomen de diversitat no és exclusiu 

de les muntanyes. Són moltíssims els indrets naturals costaners i ubicats a planes o valls que fan del 

territori un tresor natural que hem de protegir i que presenten una alternativa a l'oci i turisme urbà i rural 
convencional. És dins d'aquesta finestra de promoció de la geografia catalana que he vist una 

oportunitat per a dur a terme aquest Treball de Fi de Grau. 

 

La disciplina en la qual m'he volgut especialitzar ha estat el disseny gràfic. Personalment, el meu interès 

per aquesta disciplina ha sigut bastant tranversal durant tot el grau, sense poder acabar d'aprofundir-

hi del tot, però sempre molt present en tots els treballs que he anat realitzant.  

 

No ha estat fins més recentment que he pogut desenvolupar-la més àmpliament en l'àmbit laboral i 
m'hi he trobat prou còmode com per assumir el repte d'intentar generar un producte gràfic de qualitat 

a través d'aquest projecte. Segurament els riscos son més elevats dels que hauria d'assumir en un 

treball d'aquest tipus, però m'agrada pensar en el disseny gràfic com un mitjà que ens permet 

transmetre emocions, valors i pensaments, alhora que és l'eina per materialitzar-ho. És per això que, 

sumat a l'estima personal que tinc per la natura, la idea d'aquest projecte d'unir-ho tot plegat i 

reivindicar-ho a través d'aquest projecte suposa una motivació personal extra per a tirar-ho endavant.  
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2. Descripció/Definició/Hipòtesi 
Aquest projecte pretén generar un seguit de peces gràfiques, il·lustrades en forma de pictogrames i 

seguint un estil minimalista, que simplifiquin conceptualment les muntanyes, massissos, paratges, 
indrets i parcs naturals més emblemàtics de Catalunya, així com característiques essencials del territori 

que ubiquen, i que es materialitzaran en forma de cartells.  

 

Amb l'objectiu de treballar amb un abast realista pel projecte seran 10 el número total peces a 

desenvolupar en l’àmbit d'aquest treball, i els criteris es detallaran a la fase corresponent del procés 

creatiu.  

 

Aquestes peces gràfiques esdevindran elements amb identitat pròpia sobre els quals es realitzará un 
treball de creació d'imatge corporativa pel projecte (naming, logotip, colors, tipografies, etc.) i de 

disseny d'una plana web que agrupi, no només aquestes peces gràfiques sinó mapes, informació, i 

recursos útils d'aquells llocs il·lustrats als cartells.  

 

Posteriorment, en la finalització del projecte aquests cartells esdeveniran posters, samarretes o 

elements de promoció digitals en funció de les necessitats finals del projecte.  
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3. Objectius 

3.1 Principals 

• Reivindicar el territori, la diversitat i la riquesa mediambiental de la geografia catalana. 

• Promoure un turisme responsable i sostenible que respongui a les necessitats dels turistes i 
de les regions receptores. 

• Atraure a les noves generacions a practicar el senderisme i l'excursionisme com a forma 

d'oci alternativa.  

• Donar a conèixer els indrets naturals més emblemàtics del territori català. 

• Aconseguir un resultat rigorós. 

3.2 Secundaris  

• Realitzar un bon exercici de disseny. 

• Interactuar amb agents/persones/associacions implicades.  

• Materialitzar part del projecte a la realitat.   
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4. Metodologia 
La metodologia a seguir per a la realització d'aquest projecte és la següent: 

 
1. Recerca i anàlisi 

• Recerca i Anàlisi Territorial 

• Recerca i Anàlisi Gràfic 

 

2. Procés creatiu 

• Elecció del elements de la natura a representar 

• Pluja d'idees  

• Unió i relació d'elements-territori-característiques 

• Simplificació i representació 

• Avaluació estètica 

 

3. Aplicabilitat i Marca 

• Naming 

• Branding 

• Web 

 
4. Desenvolupament i art final del projecte 

 

Paral·lelament hi haurà un seguit de mètodes transversals presents durant tot el projecte: 

 

1. Meticulositat en la gestió de la informació que genera la realització del Treball de Final de 

Grau. Ordre en els arxius i en les carpetes que els contenen. 

2. Comunicació amb el consultor sobre qualsevol canvi de plantejament, validació de continguts 

i dubtes i/o aclariments del projecte. 
3. Elaboració de textos per al projecte i per la memòria. Tenir cura de la redacció, l’ortografia i 

dels estils tipogràfics i jeràrquics utilitzats. 

 
 
 
 
 
 
 
  



Treball Fi de Grau – Javier Bellanco 11 

5. Planificació 
Títol Inici Lliurament 
PAC 1 – Definició formal del projecte 19/02/2020 03/03/2020 

Títol, Crèdits, Abstact, Índex 19/02/2020 03/03/2020 

Introducció 19/02/2020 03/03/2020 

Descripció/Definició/Hipòtesi 19/02/2020 03/03/2020 

Objectius 19/02/2020 03/03/2020 

Metodologia 19/02/2020 03/03/2020 

Planificació 19/02/2020 03/03/2020 

PAC 2 – Desenvolupament i consolidació I 04/03/2020 01/04/2020 

Incorporació del feedback rebut a la PAC 1 04/03/2020 01/04/2020 

Marc Teòric 04/03/2020 01/04/2020 

Recerca i Anàlisi Territorial 

• La Geografia Catalana 

• Els parcs i paratges naturals 

• El turisme de natura 

• Antecedents 

04/03/2020 21/03/2020 

Recerca i Anàlisi Gràfic 

• Llenguatge Pictogràfic 

• Disseny Minimalista 

• Antecedents 

21/03/2020 01/04/2020 

Procés creatiu 28/03/2020 03/05/2020 

Recerca i anàlisi territorial i gràfic 28/03/2020 03/04/2020 

Elecció dels elements a representar 03/04/2020 08/04/2020 

Planificació 01/04/2020 06/04/2020 

Proposta millorada respecte la PAC 1 01/04/2020 06/04/2020 

PAC 3 – Desenvolupament i consolidació II 02/04/2020 03/05/2020 

Incorporació del feedback rebut a la PAC 2 06/04/2020 03/05/2020 

Marc teòric 06/04/2020 10/04/2020 

Tancament 06/04/2020 10/04/2020 

Procés creatiu 06/04/2020 03/05/2020 

Simplificació i representació gràfica 08/04/2020 18/04/2020 

Avaluació estètica dels gràfics finals 23/04/2020 28/04/2020 

Aplicabilitat i Marca 02/04/2020 03/05/2020 

Naming 18/04/2020 20/04/2020 

Branding 21/04/2020 28/04/2020 

Aplicacions: Mock-Ups 28/04/2020 03/05/2020 
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Planificació 02/04/2020 03/05/2020 

Tancament 28/04/2020 03/05/2020 

Bibliografia 25/04/2020 03/05/2020 

PAC 4 – Lliurament final 04/05/2020 15/06/2020 

Disseny Web 04/05/2020 31/05/2020 

Arbre de continguts 04/05/2020 09/05/2020 

Wireframes  09/05/2020 14/05/2020 

Prototip Hi-FI 14/05/2020 31/05/2020 

Finalització del projecte 31/05/2020 15/06/2020 

Elaborar document presentació projecte 31/05/2020 03/06/2020 

Revisió ortogràfica de la memòria 04/06/2020 05/06/2020 

Revisió del format dels textos 05/06/2020 06/06/2020 

Revisió de la bibliografia 06/06/2020 07/06/2020 

Incorporació dels annexos 06/05/2020 07/06/2020 

Presentació en vídeo del treball 07/06/2020 12/06/2020 

Autoinforme d’avaluació 12/06/2020 14/06/2020 

Publicar el projecte, la memòria i els arxius 14/06/2020 15/06/2020 
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6. Procés de treball/desenvolupament 
A continuació, enumeraré a grans trets quins son els passos que seguiré per a resoldre el projecte, 

ho dividiré en els blocs de tasques més importants a realitzar. Aprofitarem que aquests ja han estat 
definits en apartats anteriors i aprofundiré una mica més: 

 

1. Recerca i anàlisi 

• Recerca i Anàlisi Territorial 

o Anàlisi preliminar de la geografia catalana 

o Anàlisi preliminar del turisme de natura 
o Anàlisi dels parcs i paratges naturals de Catalunya 

o Estudi de projectes de promoció del territori 

• Recerca i Anàlisi Gràfic 

o Anàlisi preliminar del disseny minimalista 

o Estudi de projectes antecedents 

 

2. Procés creatiu 

• Elecció del elements de la natura a representar 

o Definir filtres d’elecció lògics 

• Pluja d'idees  

o Recerca d’imatges referents 
o Creació d’esbossos 

• Simplificació i representació gràfica 

o Elecció d’una paleta de colors 

o Definir unes normes d’estil bàsiques 

o Creació i digitalització de les peces gràfiques 

• Avaluació estètica dels gràfics finals 
o Polir el resultat i incorporar feedback de persones externes 

o Exportar els arxius resultants 

 

3. Aplicabilitat i Marca 

• Naming 
o  Pluja d'idees 

o Elecció justificada del nom escollit  

• Branding 

o Confecció d'un logotip del projecte 

o Definir tipografies 

o Desenvolupar aplicacions (Mock-Ups) 

• Web 

o Selecció i recull de continguts 
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o Confecció de l'arbre de continguts i les estructures de pàgina 

o Disseny dels Wireframes 

o Disseny del Prototip Hi-Fi 
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7. Marc teòric/Escenari 
7.1 Recerca i Anàlisi Territorial 
 
La Geografia Catalana 
Catalunya té una superfície de 32.000km2, amb una diversitat geogràfica molt marcada si tenim en 

compte la superfície relativament petita que ocupa el seu territori. Condicionada pel litoral mediterrani, 

amb un total de 580 quilòmetres de costa, i les grans unitats de relleu dels pirineus al nord que 

s'estenen més de 200 quilòmetres.  

 

       
 

 

El relleu català presenta tres unitats morfo-estructurals generals que són: 

 

• els Pirineus: formació muntanyosa situada al nord de Catalunya; 

• el Sistema Mediterrani Català: alternança d'elevacions planes i paral·leles a la costa 

mediterrània; i 

• la Depressió Central Catalana: que configura el sector oriental de la Vall de l'Ebre i se situa al 
centre de Catalunya.  

 

Als Pirineus, diferenciem entre el Pirineu axial, que és la serralada principal, i el Prepirineu, situat a 

migjorn i que són formacions muntanyoses paral·leles a la serralada principal, però amb altituds 

menors, menys escarpades i d'una formació geològica diferent. A la zona més occidental del Pirineus, 

trobem els pics més elevats, com la Pica d'Estats al Pallars Sobirà que amb 3143m és la muntanya 
més alta de Catalunya. Al Prepirineu hi has diverses serralades com la Serra del Cadí, on trobem 

l'emblemàtica muntanya del Pedraforca. 

 

Figura 1: Mapa comarques de Catalunya Figura 2: Mapa unitats territorials de Catalunya 
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El Sistema Mediterrani Català té la seva base en dues serralades, mes o menys paral·leles a la costa: 

la Serralada Litoral i la Prelitoral. La primera és de menor i extensió i menors altituds que la segona. 

Entre aquestes serralades, trobem una sèrie de terres planes que formen la Depressió Litoral i la 

Depressió Prelitoral. Altres planes majors són també la Depressió de la Selva i la Plana de l'Empordà, 
ubicades a les comarques gironines de la Selva i el Baix i Alt Empordà. Per últim, aquest sistema també 

inclou la Serralada Transversal i el Subpirineu, formacions ubicades al nord de la serralada Prelitoral 

o en contacte amb els Pirineus i Prepirineus. És on trobem els més que coneguts volcans de la 

Garrotxa.  

 

La Depressió Central Catalana és una plana situada entre els Pirineus i la Serralada Prelitoral. Ocupa  

les comarques del sud de la província de Lleida i les centrals de Barcelona i les terres oscil·len entre 

els 200 i els 600 m d'alçada. És un territori molt fèrtil pels camps de corneu ja que els rius que 
descendeixen dels Pirineus han permès construir molts camps d'irrigació.  

 

       
 
 

 
 

Figura 3: Habitants de Catalunya Figura 4: Densitat habitants per km2 Figura 5: % població zones urbanes 

Figura 6: Ús del sol a Catalunya 
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Els parcs i paratges naturals  
 

 
 

Catalunya té una gran riquesa paisatgística, amb un total de 20 parcs, paratges i reserves naturals 

distribuits arreu del territori i llocs tan singulars com el parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici i la muntanya de Montserrat. Al sud destaca el delta de l'Ebre, una de les zones humides més 

importants de la Mediterrània, que alberga fins a 330 espècies d'ocells, la meitat de les que hi ha a tot 

Europa. 

 
En el mapa presentat podem observar la distribució dels parcs al territori, una bona refència de cara al 

procés creatiu del projecte on haurem de seleccionar els elements a representar gràficament. Es 

important saber quina es la classificació administrativa dels espais protegits i quina protecció 

administrativa i/o legal els atorga: 

 

• Parcs nacionals. Són els espais naturals d'extensió relativament gran, no modificats 
essencialment per l'acció humana, que tenen interès científic, paisatgístic i educatiu. La finalitat 

de la declaració és preservar-los de totes les intervencions que poden alterar-ne la fisonomia, 

i la integritat i l'evolució dels sistemes naturals. La declaració de parc nacional s'ha de fer per 

llei estatal. 

 

• Els paratges naturals d’interès nacional són els espais o els elements naturals d'àmbit mitjà 
o reduït que presenten característiques singulars pel seu interès científic, paisatgístic i 

Figura 7: Mapa Parcs Naturals de Catalunya 
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educatiu, amb l'objectiu de garantir-ne la protecció i la de l'entorn. La declaració de paratge 

natural d'interès nacional es fa per llei. 

 

• Reserves naturals. Són els espais naturals d'extensió reduïda i de considerable interès 
científic que són objecte d'aquesta declaració per aconseguir preservar íntegrament el conjunt 

d'ecosistemes naturals que contenen o alguna de les seves parts. La declaració de reserves 

naturals es fa per llei quan és reserva integral, i per decret del Consell Executiu quan és reserva 

parcial. 

 

• Parcs naturals. Són els espais naturals que presenten valors naturals qualificats, la protecció 
dels quals es fa amb l'objectiu d'aconseguir-ne la conservació d'una manera compatible amb 

l'aprofitament ordenat dels seus recursos i l'activitat dels seus habitants. La declaració de parc 

natural es fa per decret del Govern. 

 

El turisme de natura  

       
 
En els darrers anys Catalunya ha centrat els esforços a treballar la fórmula d’un turisme responsable 

als espais naturals protegits i desenvolupar alhora el turisme de natura, conegut també com 
ecoturisme.  

 

Aquest model turístic s’allunya del tradicional, industrial i massiu. L’ecoturisme cerca la qualitat més 

que no la quantitat, buscar dilatar la concentració de visitants en el temps i en l’espai, 

desestacionalitza i equilibra territorialment; arrela la població de les comarques d’interior i de 

muntanya, i porta associades a les experiències viscudes la sensibilització i la responsabilitat. Es 

tracta d’una fórmula d’alt valor afegit i de baix impacte mediambiental, amb evidents beneficis 
socioeconòmics.  

 

El turisme de natura és una modalitat que comparteix trets semblants amb altres modalitats de 

turisme més convencionals, que es beneficien d'un entorn paisatgístic d'una certa qualitat amb una 

escassa pressió urbana i humana.   

 

Figura 8: Els Encantats Figura 9: Muntanya de Montserrat Figura 10: Plana de Lleida 
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Així doncs, aquest turisme té clarament  solapaments amb el turisme rural o el d'aventura com alguns 

recursos, localitzacions, el tipus de demanda o el procés d'implantació temporal en el territori.  

 

Malgrat i ser pocs els espais que gaudeixen d'una major popularitat i promoció, n'hi ha com del Parc 
Nacional d'Aigüestortes (l’únic a Catalunya que disposa d'aquest nivell de protecció), o els parcs 

naturals del Cadí-Moixeró, Montseny, els Aiguamolls de l'Empordà, la Zona Volcànica de la Garrotxa 

o el Delta de l'Ebre, que són els més emblemàtics i reben un major número de visitats.  
 

Visitants als Espais Naturals Protegits durant el 2017: 

 

Espais Naturals Protegits Nombre de visitants 

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 560.086 

Parc Natural de l'Alt Pirineu 314.000 

Parc Natural del Cadí-Moixeró 430.000 

Parc Natural de Cap de Creus 450.000 

Parc Natural dels Aiguamolls del Empordà 247.230 

PNIN del Albera 63.000 

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter 220.100 

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 345.000 

Parc Natural del Delta del Ebre 614.418 

Parc Natural dels Ports 255.000 

Parc Natural de Montsant 68.890 

PNIN de Poblet 226.000 

Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Fresser -- 

 
Antecedents 

Son moltes les plataformes i els projectes destinats a fer una promoció del medi natural i del territori 

català, sobretot a través de les xarxes socials amb perfils que funcionen de forma col·laborativa amb 

els mateixos usuaris de la xarxa. Així doncs, a continuació faig un recull d'alguns d'aquests perfils i 
plataformes més actius actualment. 

 

Descobreixcatalunya és un projecte de promoció del territori que porta anys funcionant a través 

d'Instagram i on els usuaris, a través de l'ús de haghtags poden enviar les seves fotografies per a 

Taula 1: Número de visitants als Espais Naturals Protegits. Any 2017 
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que siguin publicades al perfil. És configura com una eina de doble fil, en servir indubtablement com 

a mecanisme de promoció dels llocs fotografiats i alhora dels fotògrafs/es que envien els seus 

treballs. 

 

    
  

 

Visitpirineus s'emmarca dins d'un projecte més gran, que és catalunyaexperience, i s'especialitza en 

publicar imatges d'indrets dels pirineus també de forma col·laborativa a través dels hashtags.  

 

    
 

Per últim, dos perfils més petits i més locals. El primer 100cims, busca fer promoció exclusivament 

del repte dels 100cims, ja mencionat en aquest treball. Visitempordà, s'especialitza en els indrets 

naturals de les comarques del Baix i Alt Empordà. 

Figura 11: Instagram @descobreixcatalunya Figura 12: Instagram @visitpirineus 

Figura 13: Instagram @100cims Figura 14: Instagram @visitemporda 
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7.2 Recerca i Anàlisi Gràfic 
 
Llenguatge Pictogràfic 

       
 

Amb l'objectiu que hi hagi un intercanvi d'informació i idees entenedor entre tota la humanitat, l'esser 

humà ha creat diverses formes de llenguatge universal; un d'aquests és el llenguatge pictogràfic. 

Aquest tipus de llenguatge s'ha assimilat mundialment ja que sense la necessitat de conèixer un altre 

idioma, es pot interpretar mitjançant gràfics el que significa una imatge. 

 

Així doncs la definició de pictograma seria: signe que representa esquemàticament un símbol, un 

objecte real o una figura. Actualment però també s’entén com un signe clar que sintetitza un missatge 
interpretat universalment com ja hem dit, amb l'objectiu d'informar. Per exemple, és sabut per gairebé 

totes les persones que un crani amb dos ossos creuats sota és un senyal de perill, i que per tant no 

es pot tocar o no t'hi pots acostar. 

 

Per retrobar els orígens d'aquest llenguatge ens hem de remuntar al neolític on l’home utilitzava les 

pictografies per representar objectes dibuixats a les parets de pedra de les coves. A partir d'aquestes 

escriptures cada cultura va adaptar la seva forma de comunicació gràfica. 

 
A Mesopotàmia aquests dibuixos van evolucionar per formes més simples que recordaven la imatge 

inicial. Finalment es van seguir estilitzant fins que ja no es van reconèixer els símbols primitius.  

 

D'altra banda trobem el sistema d'escriptura de l'antic Egipte. Els egipcis van partir de l'escriptura 

pictogràfica per idear el seu propi sistema jeroglífic on cada dibuix representava literalment un 

objecte.  

 

 
 
 
 

Figura 15: Pintures prehistòriques Figura 16: Jeroglífics egipcis Figura 17: Bandera pirata 
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Disseny Minimalista 

    
 
El disseny minimalista es defineix com el disseny en la seva forma més pura i bàsica, prescindint de 

tot element que excedeixi de color, forma i textura. És la tendència a reduir allò únicament essencial. 

 

Així doncs, el seu objectiu és destacar el concepte i que aquest sigui el punt d'interès per 

l'espectador o usuari. En una sola expressió: "menys és més".  És important que tots els elements 

que composen un disseny minimalista en formin un de sol, donant la sensació que hi ha 

concordància entre ells com si fossin un sol element i evitar així la impressio de tenir moltes coses 

diferents, la qual cosa produeix una "contaminació visual" i falta d'harmonia.  
 

També és parla de minimalisme fent referència a qualsevol austeritat estilística, a l'èmfasi a la 

geometria i a l’anul·lació de la tècnica expressiva, buscant un caràcter totalment neutral sense cap 

connotació artística concreta.  

 

Així doncs, algunes de les característiques tècniques principals del disseny minimalista serien: 

l'absència d'ornaments, el purisme estructural i funcional, l'ordre, la geometria elemental, la precisió 
en els acabats, a reducció i síntesi, la màxima senzillesa, les superfícies planes i monocromàtiques, 

etc.  

  

Figura 18: Cartell minimalista Figura 19: Formes i colors minimalistes 
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Antecedents 
En son molts els dissenyadors i les dissenyadores que han creat cartells i pictogrames minimalistes 

per representar qualsevol cosa de la nostra societat, de camps o disciplines molt diversos. Aquí he 

fet un recull d'alguns exemples on es pot veure clarament aquesta representació.  

 

PHILOGRAPHICS: Genis Carreras - studiocarreras.com 

       
 

 

Trobem la sèrie de cartells de Genís Carreras, "Philographics" on es sintetitzen conceptes filosòfics. 
Un clar exemple de que per molt complex que sigui l'element a representar, existeix una solució 

satisfactòria.  

 

ICONIC TV POSTERS SERIES: Albert Exergian - www.exergian.com 

       
 

 

Figura 20: Absolutism Figura 21: Absurdism Figura 22: Altruism 

Figura 23: CSI: Las Vegas Figura 24: Two and a half men Figura 25: Game of thrones 
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Albert Exergian ha fet el mateix però amb sèries de televisió, agant personatges, escenes o fets i 

plasmant-los de la forma més simple possible. Viktor Hertz va fer el mateix amb pel·licules i cançons.  

 

MOVIE POSTERS: Viktor Hertz - www.victorhertz.com 

       
 

 

Aquestes dues últimes col·leccions però, han estat elaborades també per molts altres dissenyadors, 

sobretot les de films cinematogràfics. 

 
FRASES FETES: Marta Montenegro - www.martamontenegro.net 

       
 

 

Per últim, la Marta Montenegro va il·lustrar frases fetes de la llengua catalana, també seguint un estil 

minimalista a l'hora de sintetitzar i plasmar els significats de la llengua en els dissenys. 

 
Havent vist el treball d'aquests dissenyadors em va néixer la motivació de fer quelcom semblant: la 

simplificació d'algun conjunt de conceptes.   

Figura 26: Up in the air Figura 27: Thank you for smoking Figura 28: Spider-man 

Figura 29: Tinc el cap ple de pardals Figura 30: M’han donat gat per llebre Figura 31: Sóc un tros d’ase 
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8. Continguts 
8.1 El procés creatiu 
Recerca i Anàlisi territorial i gràfic 
Tot i que aquesta fase l'he tractat anteriorment en més profunditat, he decidit tornar a esmentar-la ja 

que és la primera acció que s'ha de dur a terme per poder iniciar qualsevol projecte. 

 

El disseny gràfic ens obre la possibilitat de tractar qualsevol tema i abordar-lo des de perspectives 

desconegudes o completament experimentals. Per tant, recopilar informació i documentació és una 
tasca bàsica en la que s'ha de tenir molt present la rigorositat i fiabilitat de les fonts que s'utilitzin. En 

aquest cas, la meva recerca l'he efectuat plenament a través d'Internet, secundada per la meva 

experiència i el contacte amb la natura i molts dels indrets d'aquest treball que he adquirit amb el pas 

dels anys.  

 

La meva recerca ha tingut dues vessants molt clares. D'una banda he fet una investigació gràfica 

sobre la qual he pogut treure conclusions i idees de com representar i simplificar conceptes de forma 
minimalista, que es el que buscava. He pogut així prendre consciència de la importància de les 

formes, l'espai, els colors, la distribució dels elements, focalització de conceptes i missatges, etc. 

També he pogut prendre consciència i impregnar-me d'aquest tipus de dissenys per poder posar-ho 

en pràctica. 

 

D'altra banda hi ha hagut una recerca més empírica territorial, que m'ha permès aprofundir en el meu 

coneixement de la geografia catalana i saber identificar quin són els elements que la integren i la fan 

única. En aquest sentit, he pogut conèixer quin és l'impacte que tenen les persones sobre la natura i 
viceversa i poder entendre millor com ens relacionem com a societat amb l'entorn que ens envolta.  

 

Amb tot això sota la màniga i havent perfilat i recopilat els indrets a representar amb el projecte, vaig 

poder començar el següent pas: transformar-ho en una representació gràfica.   

 
Elecció dels elements a representar 
Acotar i escollir els indrets i paratges que formarien part de la sèrie de peces a confeccionar va ser 
un procés que va venir rodat tot plegat. 

 

Durant la recerca vaig poder descobrir com havíem estructurat com a societat el territori i la geografia 

catalanes. Això em va permetre acotar molt més la idea inicial que era la de treballar sobre 

l'organització territorial de les vegueries. Ràpidament vaig optar per treballar amb punt molt més 

concrets com son els parcs i paratges naturals. D'aquest n'hi ha declarats un total de 20 a tota 

Catalunya i responen a realitats mediambientals molt concretes i de gran interès.   
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Així doncs, per regular l'abast del projecte i adaptar-lo a la realitat d'aquest treball he aplicat alguns 

filtres alhora de triar sobre quants i quins treballar, els requisits són: 

 

• Triar-ne un mínim de 7 i un màxim de 10. 

• Que siguin llocs amb punts emblemàtics, elements únics i coneguts per la societat. 

• La meva experiència i/o coneixements sobre el terreny. 

• Que es diferenciïn prou els uns dels altres.  
 

Amb tot això i havent passat aquest filtre, l'elecció final ha respòs a criteris i motivacions personals en 

alhora de fer la tria final. He optat per escollir aquells indrets sobre els quals podia aportar una 

solució més enginyosa, simple o creativa, fugint de ambigüitats o complexitats no desitjades. 

 
Pluja d'idees 
Amb la llista final ja complerta dels indrets a representar, el meu següent pas ha estat fer una pluja 
d'idees de tres/quatre elements que em vinguessin al cap amb cadascun dels indrets a representar. 

Així doncs, he acompanyat això de fotografies a mode de moodboard que han estat una eina molt 

efectiva per captar idees o conceptes més enllà del material o tangible que observem a la natura.  

     
 
De l'exemple anterior (Parc Natural del Cadí-Moixeró), tenim tres conceptes molt clars i únics de 

l'indret: el Pela-Roques, els pollegons del Pedraforca (Muntanya) i la popularitat del parc per a la 

pràctica del senderisme i les curses de muntanya, és a dir, les persones.  

 

Amb conceptes sorgeixen els primers esbossos a mà sobre cadascun d'ells. En aquest cas els 

conceptes sobre els quals treballem no donen lloc a moltes interpretacions, en tractar-se de coses 

"tangibles" que tothom identifica de la mateixa manera. 

 

     

MUNTANYA PERSONES PELA-ROQUES

Figura 32: Pela-Roques Figura 33: Pedraforca Figura 34: Senderisme 
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Simplificació i representació gràfica 
 
Perquè el concepte quedi encara més focalitzat i s'eviti informació innecessària, el següent pas 

passa per simplificar i reduir les imatges el màxim possible. 

 

  
 

Un dels recursos dels que disposa el disseny minimalista per eliminar qualsevol distracció i simplificar 

els dissenys és fer ús de formes planes, llises i el menor número de gammes cromàtiques possible. 

Una manera d’aconseguir-ho és utilitzar formes de representació primàries com són les rodones, els 
quadrats i els triangles.  

 

També cap definir una paleta de colors reduïda però que alhora ens permeti transmetre tot allò que 

pretenem, amb colors que puguin variar el seu significat en funció de com s'utilitzen o quin elements 

representes dins dels dissenys. 

 

    
 

Figura 35: Esbossos a mà 

Figura 36: Paleta de colors Figura 37: Formes 

Figura 38: Representació gràfica 
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Avaluació estètica dels gràfics finals 
 

 
 
Arribats a aquest punt, l'últim pas consisteix en reflexionar a partir del criteri propi i de l'opinió que 

puguin expressar terceres persones, si el resultat obtingut és estèticament correcte, agradable i 

compleix amb comunicar el missatge que preteníem.  

 

La subjectivitat d'aquesta fase és alta tot i que hi ha un seguit de principis fonamentals del disseny en 

els que ens podem basar: bons acabats, composició, proporcions, color, etc.  
 

Han sigut molts els cops que he hagut de rectificar i refer les propostes completament de zero, bé 

perquè no s'ajustaven a l'esperat, perquè estèticament no seguien la línia del projecte o perquè 

indubtablement va haver-hi una part experimental inicial en la que vaig haver de descobrir la direcció 

que volia agafar amb els dissenys.  

 

Així doncs, cal sempre qüestionar-nos el resultat encara que estiguem satisfets amb ell i compleixi 

els requisits que ens havíem proposat. Crec que objectivament els dissenys han de funcionar, però 
han de ser capaços de transmetre alguna cosa més, fer pensar a l'espectador i donar lloc a que 

pugui fer les seves pròpies interpretacions. És aquest cert punt d'atracció i seducció que marca quan 

podem donar per complerta la feina.   

 

 

 

 
 

Cadí - Moixeró
42° 14’ 24’’ N, 1° 42’ 11’’ E

Paisatge

Figura 39: Cartell Cadí-Moixeró 
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Exposició dels gràfics finals 
 

Degudament annexats, es trobaran a resolució completa els cartells creats mitjançant el procés 

creatiu descrit. A continuació es mostren a menor resolució, amb la finalitat que quedin enregistrats 
en aquesta memòria: 
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8.2 Aplicabilitat i Marca 
Naming i Branding 
 

 
 

Els cartells tenen una aplicabilitat principal que és ser materialitzats en forma de posters. No obstant 
això se'n poden derviar moltes altres a partir dels mateixos dissenys i de la identitat gràfica del projecte, 

com poden ser samarretes, bosses i tot un seguit de productes tèxtils. Aquesta acció manca 

completament de voluntat d'obtenir benefici econòmic, sinó que preten buscar un benefici cultural i 

social i de preservació del medi. 

 

Surt d'aquí llavors, la necesitat de creat una marca indentitària per aquest prodcute que s'origina i poder 

un caràcter i personalitat pròpies.  

 
El naming del projecte neix de la premisa incial d'aquest projecte de unir el paisatge català amb el 

grafisme. Així doncs el nom escollit és "Paisatge i·lustrat".  

 

La paraula paisatge fa referència a tot allò que podem observar amb els nostres ulls. Si bé potser la 

idea principal que evoca la paraula està molt lligada a la natura, permet definir ampliament l'entorn 

sense limitacions espaials. Il·lustrat d'altra banda, expressa el fet que hem traslladar aquest paisatge 

a pictogrames o il·lustracions. A més pot jugar amb el doble sentit de la paraula "il·lustre" i adquirir el 
seu significat d'intel·lectualitat i ajudar-nos així, a transmetre que els dissenys que estem creant son 

creatius i enginyosos.  

 

El símbol de la marca pretén englobar els dos conceptes principals i per tant la paraula "Paisatge" és 

representa amb una tipografia sans-serif que ens aporta un toc més formal al projecte i a continuació 

hi trobem "il·lustrat" amb una tipografia feta a mà com a picada d'ull al món gràfic i de la il·lustració.  

 
 
 

Paisatge il!lustrat+

Paisatge
Figura 40: Logotip Paisatge il·lustrat 
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Mock-Ups 
 
En aquest apartat es presenten els Mock-Ups realitzats per les diferents aplicacions de les peces 

gràfiques desenvolupades fins el moment. Aquests es poden veure a màxima resolució en l'annex 
corresponent i al prototip web Hi-Fi annexat també al projecte. 

 
Publicitat 
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Samarretes 

 

    

 
 
 

Figura 41: Mock-Ups Publicitat 

Figura 42: Mock-Ups Samarretes 
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Bosses 
 

   
 
 
 

Tasses 
 

 
 
 
 
 

Figura 43: Mock-Ups Bosses 

Figura 44: Mock-Ups Tasses 
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Posters i postals 

 

  
 
 
 

Pins 

 

 
 
 

 
S'ha desenvolupat també un manual d'identitat corporativa on s'explica l'ús dels diferents elements que 

conformen la marca. Aquest manual esta disponible annexat al projecte.   

Figura 45: Mock-Ups Posters i Postals 

Figura 46: Mock-Ups Pins 
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8.3 Disseny Web 
Arbre de continguts 
 

 
 
 

El motiu principal de desenvolupar una web en el context d'aquest projecte és per a usar-la com a eina 

de promoció i exposició de la feina. També aprofitar aquesta eina com a presentació del projecte en el 

marc d'aquest treball. És per això, què a l'hora de plantejar quin tipus de pàgina web i quins continguts 
havien de mostrar-se en aquesta he optat per combinar una petita e-comerce amb informació de les 

ubicacions sobre les quals s'han desenvolupat les peces gràfiques en la fase de disseny. 

 

Els continguts disponibles a la pàgina d'inici consisteixen en 3 seccions: explicació de el projecte, 

exposició dels cartells i presentació de la botiga.  

 

A la primera secció s'inclou una petita descripció sobre en què consisteix el projecte per introduir a 

l'espectador en l'univers de la marca. En la segona, s'exposen els cartells realitzats enllaçant a les 
seves corresponents entrades, on s'aprofundeix sobre les localitzacions, referències utilitzades per al 

disseny i les aplicacions què se'ls pot donar. Finalment la secció de presentació a la botiga s'exposen 

els productes més destacats i enllaça amb la botiga en si. Dins d'aquesta s'exposen tots els productes 

disponibles. 

 

La web segueix una línia continuista amb el disseny minimalista els cartells i funciona en confluència 

a les directrius exposades en el manual d'identitat corporativa. En el marc d'aquest treball només s'ha 

realitzat la versió d'escriptori del web.   

Home

Cadí-Moixeró

Cap de Creus

Aigüestortes

Delta de l’Ebre

La Garrotxa

Aiguamolls

Cartell

Productes destacats

Informació

Referències
Samarretes

Descripció

Bosses

Tasses
Aplicacions

El projecte Cartells Botiga

Botiga

Figura 47: Arbre de continguts 
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Wireframes 

 
Figura 48: Wireframes 
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Figura 49: Esbossos a mà dels wireframes 
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Prototip Hi-Fi 
 
El prototip d'alta fidelitat s'ha realitzar a través de l'eina: Adobe XD. L’ús d'aquesta plataforma permet 

realitzar un disseny d'alta qualitat alhora que se'l dota d'una certa interactivitat. Així, per interactuar 

amb el web en sí, cal dirigir-se al següent enllaç: https://xd.adobe.com/view/7e9cb90e-8e2c-46b6-
7c2f-db9c0f3a4e58-08ad/. Entre els arxius que s’entreguen junt amb la memòria, es troba aquest en 

format .xd, sobre el qual també es pot interactuar dins del mateix programa.  

 

   
Figura 50: Hi-Fi Inici Figura 51: Hi-Fi Montserrat 
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Figura 52: Hi-Fi Garrotxa Figura 53: Hi-Fi Delta 
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Figura 54: Hi-Fi Cap de Creus Figura 55: Hi-Fi Cadí-Moixeró 
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Figura 56: Hi-Fi Aiguamolls Figura 57: Hi-Fi Aigüestortes 
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 Figura 58: Hi-Fi Botiga 
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9. Projecció a futur 
El projecte presenta un alt grau expansibilitat de cara a el futur. Amb aquest projecte s'han establert 

les bases d'una marca amb un objectius molt clars i definits, així com les regles que s'han de seguir 
en la seva aplicació. Les línies d'actuació poden dividir-se en cinc branques: 

 

• Desenvolupar més peces gràfiques dels paisatges de la geografia catalana. 

 

• Desenvolupar i materialitzar versions web, que siguin responsive, a través d'un CMS que 
permeti gestionar nous continguts fàcilment. 

 

• Desenvolupar una campanyes de publicitat a través de xarxes socials i mitjans físics per 

donar a conèixer i promocionar el projecte. 

 

• Materialitzar el projecte a través de productes què puguin vendre per recaptar fons i 
reinvertir-los en la consecució dels objectius de la marca. 

 

• Col·laborar amb associacions i entitats que promoguin la pràctica del senderisme i de 

l'excursionisme per establir relacions beneficioses per a ambdues parts. 

 
Totes aquestes branques d’actuació, van en la línia d’expandir i ajudar en la consecució dels 

objectius i de la missió i els valors que es pretenen transmetre i no tenir cap tipus d’interès econòmic 

i/o empresarial darrere.  
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10. Conclusió/-ns 
Quan vaig començar a tan sols pensar sobre quin tema escollir per realitzar aquest treball de final de 

grau van ser molts els dubtes que em van sorgir al cap. El meu objectiu principal era trobar alguna 
cosa que em permetés unir passions i tot allò que em mou a nivell personal, amb les aptituds 

professionals adquirides durant aquests anys en el grau. Així mateix, durant els últims semestres i les 

pràctiques tant curriculars com no curriculars cursades, vaig descobrir que l'àrea de el disseny gràfic 

era la que més em cridava l'atenció i que per tant havia d'orientar aquesta recerca dins àrea de 

treballs de creació gràfica. 

 

El paisatge il·lustrat, ha suposat per a mi un repte a nivell creatiu de dimensions que fins al moment 

no havia assumit mai i en els primers passos de el projecte van ser moltes les pors i els dubtes que 
em van sorgir i que em van fer plantejar si realment disposava de la creativitat, els coneixements, els 

recursos i el temps necessaris per aconseguir un resultat amb el qual pogués estar satisfet. 

 

Va ser gràcies a una bona definició de el projecte juntament acompanyada d'una bona planificació, 

que a poc a poc aquestes pors i aquests dubtes es van anar dissipant, i el projecte va començar a 

agafar forma una vegada conclòs el marc teòric previ a començar l'etapa de disseny. Havent adquirit 

coneixements sobre el territori i geografia catalana i consultat projectes de disseny minimalista així 

com antecedents relacionats, vaig poder encarar la següent etapa amb una idea molt més clara i 
definida del que volia aconseguir. 

 

A partir d'aquí el procés creatiu de confecció de les peces gràfiques va passar per una sèrie de fases 

en què vaig poder anar perfilant l'estil gràfic del projecte, que poc a poc va anar adquirint una identitat 

gràfica pròpia per acabar convertint-se en marca. Sobre aquesta, va caldre realitzar un procés de 

naming i branding que també va esprémer la meva creativitat al màxim, en no haver realitzat res igual 

fins el moment. 
 

En les últimes fases de la feina, el treball es va tornar més mecànic. Dissenyar aplicacions i la web sí 

que eren tasques amb les que estic més familiaritzat i que no requerien d'un aprenentatge previ per 

part meva, el que va fer que tot plegat anés més fluït. 

 

El resultat final és un treball amb el que a nivell personal estic força satisfet i dono molts dels 

objectius plantejats a l’inici per complerts. Se’ns dubte puc afirmar que és el resultat d’aquests anys 

de treball al grau i que m’he sentit acompanyat en tot moment pel consultor en aquells dubtes que 
m’anaven sorgir en desenvolupar-lo. 
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Annex 1. Lliurables del projecte 
El llistat de fitxers lliurats, amb la seva descripció corresponent és el següent: 

 
Documentació 
 

• PAC_FINAL_mem_BellancoOrtiz_Javier.pdf: Memòria del projecte + Annexos integrats dins 

del mateix document. 

• Informe d’autoavaluació.pdf: Informe final d’autoavaluació del projecte. 

• Presentació Projecte.pdf: Presentació en format lliure. 

 

Projecte 
 

• PAC_FINAL_proj_BellancoOrtiz_Javier.zip  
 

o Manual d’Identitat Corporativa.pdf: Manual d’ús i implementació de la marca 

 

o Branding > ai > branding.ai: Fitxer d’Adobe Il·lustrator amb el logo del projecte + 

versió en negatiu. 

o Branding > png > branding.png: Fitxer format .png amb el logo del projecte + versió 

en negatiu. 
 

o Cartells > ai > cartells.ai: Fitxer d’Adobe Il·lustrator amb tots els cartells 

o Cartells > png > 1. Cadí-Moixerò.png: Cartell Cadí-Moixeró 

o Cartells > png > 2. Aiguamolls de l’Empordà.png: Cartell Aiguamolls de l’Empordà. 

o Cartells > png > 3. Cap de Creus.png: Cartell Cap de Creus 

o Cartells > png > 4. La garrotxa.png: Cartell Zona Volcànica de la Garrotxa 

o Cartells > png > 5. Delta de l’Ebre.png: Cartell Delta de l’Ebre 

o Cartells > png > 6. Montserrat.png: Cartell Montserrat 
o Cartells > png > 7. Aigüestortes.png: Cartell Aigüestortes 

 

o MockUps > png > Adv Aiguamolls de l'Empordà.png: Publicitat Cartell Aiguamolls 

o MockUps > png > Adv Cadí-Moixeró.png: Publicitat Cartell Cadí-Moixeró 

o MockUps > png > Adv Cap de Creus.png: Publicitat Cartell Cap de Creus 

o MockUps > png > Adv Delta Ebre.png: Publicitat Cartell Delta de l’Ebre 

o MockUps > png > Adv La Garrotxa.png: Publicitat Cartell La Garrotxa 

o MockUps > png > Adv Montserrat.png: Publicitat Cartell Montserrat 
o MockUps > png > Adv Aiguestortes.png: Publicitat Cartell Aiguestortes 

o MockUps > png > Bossa Aiguamolls.png: Bossa Cartell Aiguamolls 

o MockUps > png > Bossa Cadí Moixeró.png: Bossa Cartell Cadí-Moixeró 
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o MockUps > png > Bossa Delta de l’Ebre.png: Bossa Cartell Delta de l’Ebre 

o MockUps > png > Cartell Garrotxa.png: Cartell La Garrotxa 

o MockUps > png > Cartells.png: Varis Cartells 

o MockUps > png > Chapa Aiguestortes.png: Pin Cartell Aigüestortes 
o MockUps > png > Chapa Cap de Creus.png: Pin Cartell Cap de Creus 

o MockUps > png > Postal Aigüestortes.png: Postal Cartell Aigüestortes 

o MockUps > png > Postal Garrotxa.png: Postal Cartell La Garrotxa 

o MockUps > png > Postal Montserrat.png: Postal Cartell Montserrat 

o MockUps > png > Samarreta Cap de Creus.png: Samarreta Cartell Cap de Creus 

o MockUps > png > Samarreta Delta de l’Ebre.png: Samarreta Cartell Delta de l’Ebre 

o MockUps > png > Samarretes.png: Samarreta varies 

o MockUps > png > Tassa Aiguamolls.png: Tassa Cartell Aiguamolls 
o MockUps > png > Tassa Montserrat.png: Tassa Cartell Montserrat 

o MockUps > png > Tassa Cadi-Moixeró.png: Tassa Cartell Cadí-Moixeró 

 

o Web > Prototip Hi-Fi.xd: Fitxer d’Adobe XD del prototip d’alta fidelitat. 

o Web > Hi-Fi > Aiguamolls.jpg: Prototip web Cartell Aiguamolls 

o Web > Hi-Fi > Aiguestortes.jpg: Prototip web Cartell Aiguestortes 

o Web > Hi-Fi > Botiga.jpg: Prototip web Botiga 

o Web > Hi-Fi > Cadí-Moixeró.jpg: Prototip web Cartell Cadí-Moixeró 
o Web > Hi-Fi > Cap de Creus.jpg: Prototip web Cartell Cap de Creus 

o Web > Hi-Fi > Delta de l’Ebre.jpg: Prototip web Cartell Delta de l’Ebre 

o Web > Hi-Fi > Garrotxa.jpg: Prototip web Cartell Garrotxa 

o Web > Hi-Fi > Montserrat.jpg: Prototip web Cartell Montserrat 

o Web > Wireframes > Inici.jpg: Wireframes pàgina d’inici  

o Web > Wireframes > Botiga.jpg: Wireframes pàgina de botiga 

o Web > Wireframes > Cartell.jpg: Wireframes pàgina de cartell 
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Cadí - Moixeró
42° 14’ 24’’ N, 1° 42’ 11’’ E

Paisatge



Cap de Creus
42° 19’ 09’’ N, 3° 19’ 19’’ E

Paisatge



Montserrat
41° 36’ 19’’ N, 1° 48’ 41’’ E

Paisatge



Delta de l’Ebre
40° 42’ 09’’ N, 0° 48’ 32’’ E

Paisatge



Aigüestortes
42° 34’ 38’’ N, 0° 56’ 52’’ E

Paisatge



La Garrotxa
42° 08’ 31’’ N, 2° 32’ 29’’ E

Paisatge



Aiguamolls de l’Empordà
42° 13’ 10’’ N, 3° 06’ 38’’ E

Paisatge



El paisatge il·lustrat
Manual d’identitat corporativa



x

x/2

x/2

Logo



Paisatge

Paisatge

Paisatge

Paisatge

Paisatge

sobre blanc

sobre negre

sobre vermell

sobre groc

sobre blau

Logo



Colors

RGB
CMYK

HEX #f15a32
255, 90, 50

0, 80, 90, 0

RGB
CMYK

HEX #ffc805
255, 200, 0

0, 20, 100, 0

RGB
CMYK

HEX #0073ff
0, 115, 255

100, 50, 0, 0



Tipografia

Gordita font primària
bold

regular

light

Europa font auxiliar

regular



Usos incorrectes

Paisatge Paisatge

logo en color

Paisatge

Paisatge

Paisatge

logo negre sobre color

Paisatge

Paisatge

Paisatge

Paisatge

Paisatge

Paisatge

variacions de tipografia

Paisatge

Paisatge

Paisatge

rotar el logo estirar el logo colors alternatius



Elements gràfics

A partir de la rodona, el quadrat i el triangle com a formes bàsiques, es con-
strueix qualsevol peça gràfica de la marca. Aquests es poden convinar en 
forma per crear-ne altres de més simples o complexes, figures, o formes 
que simulin la realitat, com animals o ocells. La gamma cromàtica s’ha 
d’ajustar a la definida en l’apartat corresponent d’aquest manual. 



Aplicacions



Aplicacions



Aplicacions



Paisatge

MENÚ NAV

EL PROJECTE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

ELS CARTELLS

LA BOTIGA

POS*FIXED

Lorem ipsum
PREU

Lorem ipsum
PREU

VISITA LA BOTIGA

Paisatge



Paisatge

Aplicacions

Titol Cartell
coordenades

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ulla-

mcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse mo-
lestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ulla-

mcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse mo-
lestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 

et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 

Cartell

referència1

referència2 referència3

MockUp1

MockUp2 MockUp3

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum
Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Menú NAV



Paisatge

tornar a l’inici

Botiga

Paisatge

MENÚ NAV user cart

producte producte

Nom producte
Color
Talla
Preu

Nom producte
Color
Talla
Preu

Afegir Cistella Afegir Cistella

producte producte

Nom producte
Color
Talla
Preu

Nom producte
Color
Talla
Preu

Afegir Cistella Afegir Cistella

producte producte

Nom producte
Color
Talla
Preu

Nom producte
Color
Talla
Preu

Afegir Cistella Afegir Cistella




















