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He intentat crear un disseny de butlletí informatiu que anés acord amb l’estètica de les edicions 
modestes, és per això que m’he decantat per la simplicitat compositiva i cromàtica. A la vegada 
he intentat crear una plantilla que fos reutilitzable per a futures edicions del butlletí, utilitzant els 
contrastos entre grisos per tal d’estructurar diferents seccions dins d’aquests les quals poden vari-

ar de mida i nombre depenent de les futures necessitats.

Disseny i maquetació d’un butlletí informatiu
      Primera trobada de microedicions

Tipus de retícula

La retícula que he utilitzat es tracta de simplement 2 columnes, 

en les quals el text pot estructurar-se utilitzant les dues 

columnes, o bé de forma separada en cada columna. Considero 

que aquesta configuració dóna molta flexibilitat i llibertat de 

composició, i a la vegada funcionalitat per tal d’incloure altra 

informació en futures edicions del butlletí informatiu.

El motiu pel qual he triat aquest tipus de retícula és perquè he 

considerat que en ser un document que principalment va des-

tinat a ser llegit de forma digital, la manera més àgil de lectura 

seria utilitzant el menor nombre de columnes.



Disseny i maquetació d’un butlletí informatiu
      Primera trobada de microedicions

Contrast compositiu

El contrast compositiu pel qual m’he decantat és el d’Economia, 
ja que crec que lliga amb el perfil de l’encàrrec demanat. He in-
tentat prescindir de tot element innecessari, per donar tota la 
importància al tema que es tracta.

Contrast de color

He cregut oportú utilitzar un contrast suau de lluminositat, amb 
absència de tons. Dóna el protagonisme als logos i a part de les 
imatges que he decidit incloure en color. Per altra banda, a més 
d’una de les imatges que ja era en blanc i negre, he decidit mod-
ificar-ne dos més per tal que quedés equilibrada la composició.

Selecció i combinació tipogràfica

Categoria segons la classificació Vox-Atypl:

Origen i context

Característiques

Mostra tipogràfica

Lineal c. Geomètrica

La tipografia Gotham va ser dissenyada per Tobias Frere Jones l’any 
2000. Va ser originalment encarregada per la revista GQ, els editors de 
la qual volien mostrar un estil de lletra sense gaire serif, amb una estruc-
tura geomètrica, que es veiés masculina, nova i fresca.

Gotham està construïda a partir de formes geomètriques bàsiques. Una 
de les característiques més destacables és la corba inferior de la “g”. 
Gotham transmet confiança a través de les seves formes amables com 
a “f” i “t”.

Abefgor
GOTHAM
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
1234567890

Categoria segons la classificació Vox-Atypl:

Origen i context

Característiques

Mostra tipogràfica

Inclassificable

La tipografia Reso va ser dissenyada per Joël Carrouché l’any 2014. És 
una tipografia geomètrica experimental construïda a partir de la forma 
d’un arc gòtic. Les seves formes minimalistes i contemporànies fa que 
sigui molt adequat pel disseny de logotips, capçaleres i textos curts.

Es tracta d’una tipografia que podria estar perfectament basada en la 
forma geomètrica de l’hexàgon. El gruix dels traços és constant.

Abefgor
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