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El disseny realitzat, està destinat a un públic familiar,  
tant de socis de l’entitat del Centre Excursionista de 
Catalunya (CEC) com de foranis. El resultat ha de 
cridar l’atenció tant als pares com a nens, i ha de 
transmetre la idea d’aire pur, natura, dinamisme i 
ativitat física.

La composició ha de transmetre certa serietat 
organitzativa i tranquilitat, sense deixar enrere el 
dinamisme. És per això, que se sobreposen formes 
rectangulars i figures retallades, combinant la 
ortogonalitat dels rectangles amb la idea d’activitat 
i llibertat, de les formes orgàniques.

La gamma cromàtica escollida, també gira entorn 
d’aquests conceptes; basada en 2 colors sobre 
un fons blanc: el vermell, i el blau verd el seu de 
complementari proper, transmeten energia i passió 
d’una banda i l’aire pur de les muntanyes de l’altra.

Cal fer esment també que a l’hora de realitzar el 
disseny, s’ha tingut en compte la doble sortida del 
“newsletter” així com la possibilitat d’esdevenir 
una plantilla per a futurs butlletins. S’ha aplicat una 
estructura i una composició que permeten una fàcil 
adaptació entre els dos formats, ja que hi ha una 
continuïtat clara entre les dues cares i s’ha plantejat 
una estructura versàtil, seguint els paràmetres 
d’encapçalament, cos i peu informatiu, on exposar 
conjunts d’activitats sigui fàcil.

L’estructura de la retícula és d’enreixat bàsic amb 
canvi de proporció de 4x4 segons la classificació 
de Wucius Wong, Per a la composició del text dins 
de la pàgina s’ha treballat amb una diagramació de 
2 columnes, superposada a la retícula bàsica de 4 
columnes iguals 2 a 2.

Observem com a la versió per pantalla es produexi 
un lliscament de la retícula a la columna de la dreta, 
per a una millor distribució de l’espai.

Aquesta estructura, li dóna a la composició flexible, 
ordenada, i dinàmica que permet jerarquitzar 
la informació, establint una primera columna 
explicativa, on es tracten els aspectes generals i 
una segona columna informativa, on es detallen 
individualment les activitats.
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aquelles persones que ho vulguin l’oportunitat de
conèixer el medi natural i cultural de diverses 

Informació de les sis sortides programades al 
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Caminada senzilla i circular pel camí de ronda 
de ada u s fins a ort ligat. audireu del 

aisatge de la osta rava i desco rireu la casa 
museu de alvador Dal .

CADAQUÉS
21 d’octubre de 2018

Dificultat: Baixa
Distància: 5,9 km
Durada: 2 hores
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Senderisme en família és una marca per 
identificar i promocionar un nou cicle de sortides 
de senderisme que persegueix apropar a totes 
aquelles persones que ho vulguin l’oportunitat de

Un nou cicle 
de senderisme

Informació de les sis sortides programades al 
cicle Senderisme en família tardor-hivern.

i els paisatges, per  també dels elements 
d’interès històric i cultural que es troben al 
llarg de la ruta.

orma part de l’excursionisme o muntanyisme i 
és ideal per practicar en família perquè és apte 
per a totes les edats i no necessita una gran 
preparaci  física o tècnica.

A bona part d’Europa és una pràctica molt 
estesa i apreciada.

Des del onestir de ant Daniel una caminada 
circular er la ruta de les onts. aminant els 
carrers d a uest singular arri de irona us 
endinsareu reument al mass s de les avarres. 

GIRONA
18 de novembre de 2018

Dificultat: Baixa
Distància: 8,4 Km
Durada: 4 hores

3

o ues vegades odr s coronar una muntan a 
tan cilment. ontserrat t o osa cil er u ar 
fins el cim de ant eroni  el m s alt del arc 

atural de la untan a de ontserrat .  m .  

MONTSERRAT
02 de desembre de 2018

Dificultat: Baixa-Mitja
Distància: 7,4 km
Durada: 3 hores
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aminada circular er er cim a la ola del oix. s 
coneguda la ellesa del aisatge del arc atural 
dels orts ue a ins irat a intors i artistes de la 
im ort ncia de a lo icasso. 

PORTS DE BESEIT
27 de gener de 2019

Dificultat: Mitja
Distància: 7,8 Km
Durada: 4 hores

uta circular des de la o lació osonenca de 
u it i ruit er visitar la ont de omareda i el 

salt de allent. Desco rireu la ona natural de les 
uilleries  ollsaca ra.  

RUPIT
10 de febrer de 2019

Dificultat: Baixa-Mitja
Distància: 5,9 km
Durada: 2 hores

na caminada atractiva i com lerta er con ixer 
un aratge singular. Des de iurana desco rirem 
els orgs d r ol  i ens endinsarem reument en 
els avencs de la e ró.

SIURANA
17 de març de 2019

Dificultat: Mitja
Distància: 9,3 km
Durada:  hores

Web | www.cec.cat

 trav s de ormulari ue tro areu a la nostra 
gina e  del cec.cat us odeu inscriure 

directament a tot el cicle de sortides o  si o 
re eriu  odeu artici ar untualment en una 

o m s sortides.

• al es ecificar clarament quants 
membres de am lia sou.

• És im ortant de reservar am  un m nim 
de tres dies d’antelació.

• Recordar que les places son limitades.
• otes les am lies inscrites assistiran al 

punt de trobada de cada sortida am  els 
seus vehicles particulars.

Disseny i Maquetació Agnès Planas Iglesias   B -
Fotografies  Domini Públic  -
Logotip, vector petjada i text  CEC  o ri hted
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l entre xcursionista de atalun a  
s una entitat es ortiva i cultural undada 

el segle  ue com ta am  m s de .  
socis i una xarxa r ia de re ugis er tot el 
territori de atalun a.

l entre dis osa d una i lioteca  cartoteca i 
arxiu otogr fic am  un dels ons documentals 
de muntan a m s im ortants d uro a.
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08002 Barcelona
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Fax: 933 151 408

Correu electrònic
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conèixer el medi natural i cultural de diverses 
comarques i parcs naturals de Catalunya.

Aquest cicle de sortides de senderisme és una 
aposta del CEC pel públic familiar i s’organitza 
dos cops l’any. 
El primer cicle és el de tardor-hivern (el que 
s’anuncia) i el segon serà el de primavera-estiu.

Senderisme en família constitueix una simbiosi 
entre esport, salut, cultura i medi ambient 
perquè persones actives que el vulguin gaudir 
en la família.

L’excursionisme
ideal per practicar 
en família 

El senderisme és una activitat a l’aire lliure 
que consisteix en caminar seguint els senders 
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aposta del CEC pel públic familiar i s’organitza 
dos cops l’any. 
El primer cicle és el de tardor-hivern (el que 
s’anuncia) i el segon serà el de primavera-estiu.

Senderisme en família constitueix una simbiosi 
entre esport, salut, cultura i medi ambient 
perquè persones actives que el vulguin gaudir 
en la família.

Un nou cicle 
de senderisme

Informació de les sis sortides programades al 
cicle Senderisme en família tardor-hivern.

Web | www.cec.cat

 trav s de ormulari ue tro areu a la nostra 
gina e  del cec.cat us odeu inscriure 

directament a tot el cicle de sortides o  si o 
re eriu  odeu artici ar untualment en una 

o m s sortides.

• al es ecificar clarament quants 
membres de am lia sou.

• És im ortant de reservar am  un m nim 
de tres dies d’antelació.

• Recordar que les places son limitades.
• otes les am lies inscrites assistiran al 

punt de trobada de cada sortida am  els 
seus vehicles particulars.

Disseny i Maquetació Agnès Planas Iglesias   B -
Fotografies  Domini Públic  -
Logotip, vector petjada i text  CEC  o ri hted

INSCRIPCIONS
sortides tardor - hivern
Places limitades

L’excursionisme
ideal per practicar 
en família 

El senderisme és una activitat a l’aire lliure 
que consisteix en caminar seguint els senders 
marcats amb l’ob ectiu de gaudir de la natura 
i els paisatges, per  també dels elements 
d’interès històric i cultural que es troben al 
llarg de la ruta.

orma part de l’excursionisme o muntanyisme i 
és ideal per practicar en família perquè és apte 
per a totes les edats i no necessita una gran 
preparaci  física o tècnica.

A bona part d’Europa és una pràctica molt 
estesa i apreciada.

uta circular des de la o lació osonenca de 
u it i ruit er visitar la ont de omareda i el 

salt de allent. Desco rireu la ona natural de les 
uilleries  ollsaca ra.  

RUPIT
10 de febrer de 2019

Dificultat: Baixa-Mitja
Distància: 5,9 km
Durada: 2 hores

na caminada atractiva i com lerta er con ixer 
un aratge singular. Des de iurana desco rirem 
els orgs d r ol  i ens endinsarem reument en 
els avencs de la e ró.

SIURANA
17 de març de 2019

Dificultat: Mitja
Distància: 9,3 km
Durada:  hores

l entre xcursionista de atalun a  
s una entitat es ortiva i cultural undada 

el segle  ue com ta am  m s de .  
socis i una xarxa r ia de re ugis er tot el 
territori de atalun a.

l entre dis osa d una i lioteca  cartoteca i 
arxiu otogr fic am  un dels ons documentals 
de muntan a m s im ortants d uro a.

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
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CONTRAST 
COMPOSITIU

Els contrastos de composició que podem trobar al 
disseny segons D. Dondis són:

•  Contrast plana-profunda: 
La superposició d’imatges, ja siguin enquadrades 
o retallades sobre les figures planes acolorides, 
fan aparèixer diferents plans a la composició que 
ens projecten endins i enfora i jerarquitzen els 
diferents elements de la composició.

D’aquesta manera es trenca la planeïtat del 
suport, i li dona relleu i vivesa al conjunt.

•  Seqüencialitat - aletorietat: 
Si observem el butlletí veiem que les columnes 
dreta i l’esquerra, contenen un tipus d’informació 
diferent, i així queda reflectit en la manera de 
tractar gràficament cada una d’elles.

A la dreta, trobem el llistat informatiu de les 
sortides, posicionat i distribuït d’una manera 
rítmica, i marcant un ordre, establint una 
seqüencia contínua.

Per contra, la columna esquerra, no segueix 
una seqüencia rígida, sinó que es percep com a 
quelcom més aleatori i flexible, que s’adapta a les 
necessitats compositives dels textos explicatius.

•  Contrast simetria-asimetria: 
La diagramació de la composició en dues 
columnes iguals, li otorga a la composició una 
simetria, respecte l’eix principal que es manté 
constant i es percep com un referent.

Un cop establert aquest referent, la resta de 
composició es belluga en la asimetria, tan 
vertical com horitzontal, atenent a les necessitats 
formals de cada element.

Tot i això, cal remarcar que, la posició de les 
imatges i els gràfics, es manté sempre a la part 
exterior de la composició a dreta i esquerra, 
reforçant la idea inicial de simetria.

Aquest contrast, ens permet que perebem la 
composició final com quelcom equilibritat, però 
a la vegada dinàmic i flexible.

Caminada senzilla i circular pel camí de ronda 
de ada u s fins a ort ligat. audireu del 

aisatge de la osta rava i desco rireu la casa 
museu de alvador Dal .

CADAQUÉS
21 d’octubre de 2018

Dificultat: Baixa
Distància: 5,9 km
Durada: 2 hores

Des del onestir de ant Daniel una caminada 
circular er la ruta de les onts. aminant els 
carrers d a uest singular arri de irona us 
endinsareu reument al mass s de les avarres. 

GIRONA
18 de novembre de 2018

Dificultat: Baixa
Distància: 8,4 Km
Durada: 4 hores

o ues vegades odr s coronar una muntan a 
tan cilment. ontserrat t o osa cil er u ar 
fins el cim de ant eroni  el m s alt del arc 

atural de la untan a de ontserrat .  m .  

MONTSERRAT
02 de desembre de 2018

Dificultat: Baixa-Mitja
Distància: 7,4 km
Durada: 3 hores

aminada circular er er cim a la ola del oix. s 
coneguda la ellesa del aisatge del arc atural 
dels orts ue a ins irat a intors i artistes de la 
im ort ncia de a lo icasso. 

PORTS DE BESEIT
27 de gener de 2019

Dificultat: Mitja
Distància: 7,8 Km
Durada: 4 hores
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Un nou cicle 
de senderisme

Informació de les sis sortides programades al 
cicle Senderisme en família tardor-hivern.
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CONTRAST 
CROMÀTIC
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MOSTRA 
TIPOGRÀFICA

La tria de colors, es fa a partir d’aquesta fotografia 
i el logotip donats. S’extreu de la fotografia, la 
relació cromàtica de complementaris i el color blau 
verd i s’agafa el color vermell del logotip donat, en 
comptes del taronja de la fotografia. També es pren 
una variació desaturada d’ambdós colors.

La composició s’ha desenvolupat seguint els 
següents contrastos de color:

•  Contrast càlid-fred i de complementaris: 
Es contraposa el color vermell, càlid, amb el blau 
verd, fred. Dins d’aquest contrast també trobem  
la versió desaturada d’ambdós colors.
Els colors a la vegada són complementaris 
propers i aporten vivesa i dinamisme. Els colors 
desaturats, permeten mantenir aquest contrast 
relaxant la vista.

•  Contrast de quantitat: 
S’utilitzen el vermell saturat i el blau verd 
desaturat en menor mesura i per emfatitzar 
punts concrets de la composició com pot ser el 
logotip.

Classificació Vox/ATyPl: Moderna-Linial Grotesca

Caracterísitiques: 
De pal sec, sense gràcies. Línies de gruix no uniforme. 
Contrast en la modulació. Corves marcades i de gir 
brusc. Caixa alta amb força rellevància.

Ús:  
S’utilitza principalment la font en color negre com 
a cos de text. La cursiva i la negreta donen èmfasi.

NUNITO SANS
Dissenyador/a: J. Le Bailly, Vernon Adams

BODONI MT
Dissenyador/a: Giambattista Bodoni

Classificació Vox/ATyPl:  Moderna-Didona

Caracterísitiques:  
Presenta un contrast molt marcat entre traços 
gruixuts i fins. De modulació vertical i traços 
terminals prims, horitzontals i enquadrats

Ús:  
S’utilitza la font en la variació black en el títols de la 
composició, i per donar émfasi a parts del text.
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RELACIÓ 
IMATGES
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BIBLIOGRAFIA 
I WEBGRAFIA

Les referències consultades són les següents:

Lectures extretes dels recursos educatius de la 
UOC.

-  MÒDUL 1. El Procés del Disseny Gràfic
-  MÒDUL 2. Conceptes de Disseny Gràfic
-  MÒDUL 3. Tipografia i Composició Tipogràfica
-  MÒDUL 4. Gràfics Digitals.
-  MÒDUL 5. Impressió Gràfica.
-  GUIA APRENENTATGE. Guia d’Indesign CS5
- 001 Introduccion propiedad intelectual y 
industrial.pdf
-  002 Propietat intel·lectual.pdf;
-  003 Principios_basicos_derecho_autor.pdf.

Webs
- Creative Commons: https://creativecommons.org
- Google Fonts: https://fonts. google.com

IMATGES CEC
Domini Public: CC-0

IMATGES CATALUNYA
Domini Public: CC-0

LOGOTIP I IMATGE VECTORIAL
CEC:  © Copyrighted 

ICONES
Agnès Planas Iglesias:  CC By-NC 

originals imatges retocades
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