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Resulta necessari variar per tercera 
vegada el disseny de la segona pàgina 
en la versió impresa, ja, al tenir més 
marges, la informació no hi cap com 
en la versió web.
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s L’encàrrec demanava que el disseny fos lúdic i seriós alhora, dos aspectes que normalment concebríem com a 

contraris. També està basat en una entitat real que ja té una imatge corporativa molt marcada. Hi ha una sèrie 
d’aspectes que he hagut o he volgut respectar:

 ± Imatge corporativa: colors que ja venen definits en el logo i la web. Tipografia del cos de la web, que és 
llegible i atractiva alhora.

 ± Contingut: molt dens, no facilita les composicions dinàmiques si volem que hi càpiga tot i sigui llegible.

 ± Llegibilitat: hi ha una grandària mínima del text que s’ha de respectar.

Els elements que no han de variar ja aporten el caire seriós que requereix l’encàrrec, de manera que els que 
puguem modificar, aportaran l’aspecte lúdic:

 ± Tipografies dels títols: en comptes de la corporativa, he escollit una més amigable amb els infants.

 ± Presentació de les imatges: variacions en el color i el retall de les imatges respectant-ne les proporci-
ons.

 ± En el cas del PDF imprès, he canviat els marges de taula per imatges més infantils.
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a La retícula ve definida pel contrast compositiu. En un primer moment la retícula es basava més en l’exemple a 

dues columnes, que era la manera més efectiva d’encabir la informació, i, tot i que en una versió impresa fun-
cionaria, a la versió de pantalla ha de ser incòmode fer scroll amunt i avall per seguir la lectura, de manera que 
l’he modificat. La mescla de seccions horitzontals i verticals ajuda a trencar la sobrietat del disseny columnat.

Versió inicial Versió modificada
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El contrast compositiu ve molt determinat 
per la necessitat d’encabir molt de contingut 
en un espai determinat, per això he optat per 
l’economia. 

Com que es tracta d’una composició molt es-
tàtica, les caixes de text entren alternadament 
des de dreta i esquerra per crear una mica de 
moviment en la composició.
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Basada en els color corpora-
tius de la organització, es tracta 
d’un contrast de saturació on es 
combina un vermell bastant sa-
turat amb gris, blanc i negre.

Les fotografies han estat mo-
dificades amb Photoshop per 
ajustar els valor de color de for-
ma que no trequin amb l’harmo-
nia de la composició.

Ti
pu
s 
de
 s
el
ecc

ió
 i
 co

m
bi
na
ci
ó 
ti
po
gr
àfi

ca

Categoria segons la classificació VoxAtypl
Lineal b. neogrotesca

Origen i context
La tipografia Cantarell va ser desenvolupada per 
Dave Crossland al Departament de tipografia de la 
University of Reading al Regne Unit. Es va publicar 
l’any 2009 sota llicencia SIL Open Font Liscen-
ce i la seva intenció era ser llegible en dispositius 
mòbils, és a dir, que es va dissenyar per poder ser 
llegida en mides petites (d’aquí que sigui una lletra 
sense modulacions ni serifs).

Característiques
El gruix del traç no varia. El filet de la e de caixa 
baixa és horitzontal. La g de caixa baixa té el trau 
obert. No té coronaments. El vocal de la c és bas-
tant obert.
Mostra tipogràfica

Abefgor
CANTARELL
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

CANTARELL

Categoria segons la classificació VoxAtypl
Tot i que en un primer col•loquialment podríem dir 
que es tracta de lletra manual o d’escriptura, quan 
llegim les característiques VoxAtypl, veiem que 
no coincideixen amb aquesta font. No es tracta 
d’escriptura cal•ligràfica si entenem “cal•ligrafia” 
com a l’art d’escriure de manera artística amb una 
formació de caràcters cuidada.
Així doncs, Pecita és una tipografia inclassificable. 

Origen i context
Pecita va ser publicada l’any 2009 per Philippe 
Cochy sota llicència SIL Open Font Liscence. La 
seva intenció és imitar una escriptura manual amb 
un caire infantil.

Característiques
Imita un traç manual descuidat.

Mostra tipogràfica

Abefgor
PECITA
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

PECITA
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