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ACTIVITAT 4
CREATIVITAT I COMPOSICIÓ GRÀFICA
DISSENYA UNA NEWSLETTER



JUSTIFICACIÓ DEL DISSENY
Per fer aquest disseny vaig analitzar quin podia ser el 
seu públic objectiu, arribant a la conclusió que seran 
persones molt diverses, ja que el servei publicitat en la 
Newsletter està enfocat cap a turistes, que poden ser 
de diferents cultures, coneixements, edats, etc.

Amb el disseny volia transmetre la part informativa 
de la Newsletter, però sense deixar de banda la part 
creativa i publicitària d’aquest. Per això, he escollit una 
tipografia amb serif pels textos, que aproparà el lector 
a la ciutat alhora que donarà un vessant més clàssic, ba-
sant-se en la part informativa d’aquest i la part històrica 
de la ciutat, pels títols una font sans serif que aportarà 
un toc més modern i artístic dóna’n èmfasi a la part 
moderna i publicitària del disseny.

Pel que fa als colors utilitzats són els colors corporatius, 
ja que el vermell aporta un punt més modern i trenca-
dor al disseny, en la seva versió més saturada, en canvi, 
els tons més dessaturats aporten un toc més clàssic.



ANÀLISIS DEL DISSENY

La retícula emprada per aquest document està composta 
per a 3 columnes i 8 files amb un medianil de 5 mm.

Aquesta estructuració m’aportava molta funcionalitat, ja 
que resulta versàtil i efectiva, alhora que maximitza la lle-
gibilitat i comunicació del text.

En ambdós les pàgines s’ha emprat la mateixa maqueta-
ció i retícula, ara bé, la disposició del text i les imatges en 
la retícula varia, buscant així la màxima intencionalitat 
comunicativa i una bona adaptació del disseny a la News-
letter.

En aquest disseny he emprat el contrast compositiu de D. 
Donis de la regularitat, ja que en tot el disseny es busca la 
uniformitat dels elements, mitjançant un mètode, la retí-
cula, que no s’altera i es manté al llarg de tot el butlletí. No 
obstant també hi podem trobar el contrast de continuïtat, 
ja que la retícula permet mantenir unida la composició 
dels diversos elements i el contrast de simplicitat, ja que 
és una composició simple i lliure de complicacions.

Pel que fa als colors he emprat un contrast de saturació, 
en el disseny s’empren diferents tons de vermell, alguns 
menys saturats i d’altres més. Els més saturats es troben 
en títols o parts del text que vull ressaltar i els més dessa-
turats s’utilitza majoritàriament en el cos de text.
No obstant pel fons utilitzo el blanc, ja que maximitza la 
llegibilitat i li aporta contrast al disseny.

Anàlisi de la retícula Anàlisi dels contrastos compositius i de color



MOSTRA TIPOGRÀFICA
Per aquest disseny he emprat la tipografia Oswald i la Lora. 

L’Oswald és una tipografia condensada Sans Serif, dissen-
yada per Vernon Adams, tot i que el 2016 va ser actualitza-
da per Kalapi Gajjar i Alexei Vanyashin.
Manté una caixa alta i allargada. Les línies que la confor-
men no són uniformes en el seu gruix, té contrastos de 
modulació i corbes de gir brusc, molt marcades.
En la classificació VOX - ATypl s’inclou en la categoria de 
Lineal grotesca. Disposa d’una llicència de Domini públic, 
OFL (open Font Licence).
Aquesta tipografia l’he emprat per als títols, ja que bus-
cava una tipografia, amb personalitat i contundent, que 
contrastés amb la família tipogràfica dels textos, i aquesta 
encaixa en aquests tres punts, a més el fet de ser conden-
sada l’hi dóna un punt de modernitat que encaixa amb la 
idea que volia transmetre en aquest disseny.

En contraposició, la Lora és tipografia dissenyada per 
Cyreal.
Presenta un contrast moderat i adequat pel cos de text. La 
tipografia manté unes corbes marcades en contrast amb 
les seves serifes.
En la classificació VOX - ATypl s’inclou en la categoria: 
Reial. Disposa d’una llicència de Domini públic, OFL (open 
Font Licence).
Aquesta tipografia l’he emprat per al cos de text, ja que 
buscava una família tipogràfica que fos agradable a la vista 
i que a més a més li aportés el toc clàssic que buscava per 
a la tipografia del cos de text.
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