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 En aquest document cons-
ten algunes mostres prèvies dels 
aplicatius finals, que s’ha trobat 
necessàries per acabar d’entendre 
algunes de les decisions presses a 
la memòria d’aquest treball. 
 Consten els elements 
descartats i l’explicació del per-
què per així arribar a entendre 
les decisions que s’han creat en 
aquest projecte. En alguns tro-
bem el resultat final per poder 
apreciar l’evolució de l’aplicatiu. 

 Aquest document preten 
mostrar part del procés de disseny 
per entendre el procés mental i de 

correcció que s’ha seguit per a 
generar l’identitat.
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Procés de l’emblema

 Primer de tot es va començar a experimentar amb el títol del 
congrés utilitzant formes corbes, ja que teníem l’element del vaixell, 
amb el qual també vaig jugar. Però m’allunyava dels objectius de comu-
nicació que m’havia marcat.

 Un cop vaig començar a jugar amb la forma del traçat del reco-
rregut del congrés vaig veure que si tancava la forma del trajecte, em 
donaven deu parts diferents (els deu congressos) i si ho girava, es podia 
convertir en la vela del vaixell. Aquesta opció va ser descartada, ja que 
al final, el vaixell només era un símbol que apareixia a la pàgina web en 
homenatge a l’Anna Calvera, però la imatge en si deia poc del congrés.
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 Es va seguir jugant amb 
el traç del congrés, però a part de 
que era una forma molt llarga, per 
si sola no deia res.

 Aquí ja es va començar a jugar amb una forma que s’assembla 
més amb la final. Però, el quadre delimitador era la forma de l’eixample, 
es va descartar aquesta formalització, ja que podria haver-hi una mala 
comunicació de la idea, ja que se li estava donant importància a una 
forma referent de l’arquitectura i el congrés és de disseny.

10th+1 Conference
of the International

Comittee
for Design 

History & Studies

 Aquí podem veure ja una 
proximitat a l’emblema final, però 
el logotipus era massa gran i no 
hi havia espai entre el símbol i el 
logotipus. També veiem el canvi 
de tipografia, ja que treballàvem 
amb Impact, però quedava una 
forma massa compacta i dura i es 
va modificar per Calibri.

Aquesta és
l’opció final
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Procés dels cartells
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 En quants als cartells, primer 
de tot vam provar amb format verti-
cal, però en ser una forma quadrada, 
l’espai blanc sobrava i al final el pòs-
ter en aquest congrés és més efecte 
record que publicitat. Per tant per 
respectar la línia general del congrés i 
que fos més coherent es va decidir fer 
en format quadrat i incloure la infor-
mació del congrés dins del recorregut.

Diferents proves de color 
del cartell que mescla els 
diferents colors dels em-
blemes.

Cartells finals.
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Procés d’altres elements i aplicatius

 Aquí podem veure les il·lus-
tracions i els pictogrames formades 
a partir dels colors corporatius dels 
emblemes. Van estar descartats per-
què tot i ser dels colors no encaixaven 
amb la línia i donava un toc infantil al 
programa, que és on van ubicats.

 En un primer moment el 
programa anava a fer-se en format 
horitzontal, però per la coherència de 
l’identitat va decidir-se fer quadrat.

 Es va descartar aquesta mos-
tra de carpeta, ja que no era un ele-
ment vistos ni sorprenent i en tot mo-
ment es buscava crear element que 
destaquessin i captivessin a l’usuari.

Welcome to Barcelona

29 30 31
9h 

9:30h - 9:45h
Welcome
9:45h - 10:30h
1st Keynote speaker: a 
GRACMON & ICDHS scholar.
10:30 h - 10:45 h 

11:00 h - 12:30 h 

Strands and panels.
13:30 h 
Lunch.
15:00 h
Strands and panels 
16:30 h 

17:00 h 
Strands and panels 
18:30 h - 20:00 h 
End of the day works. Board 

venues are invited.
21:00 h 
Gala dinner.

9h - 10:30h
Parallel Strands and panels.
10:30h - 10:45h

11h - 12:30h
Small s elling fair o f books, 

displayed by their authors / 
editors.
12:30
2nd keynote.
13:30 h 
Lunch
15:00 h 
Strands and panels
16:30h

17:00 h 
Strands and panels
18:30 h - 20:00 h 
End of the day works. End of 
the day works.
Seminars in the Fringe (1st).

9h - 10:30h
Parallel Strands and Panels 
10:30h - 10:45h

11h- 12:30h
Strands and panels
12:30 h
3rd Keynote speaker
13:30 h 
Lunch
15:00h
ICDHS G eneral A ssembly 
Conference’s conclusions.
(Scholars from the Southern 
Cone are invited to propose 
the 2022 ICDHS venue)
16:30 h
Last k eynote s peaker: F ed-
ja V  “ A Theory Good 

Looking Forward to Zagreb 
2020 Conference”.
18:30 h
End of the conference: “let’s 
have a drink” / Copa y tapa.

*During the Conference days 
the Museum o f Barcelona 
(MDB) will be open to all the 

Monday it’s closed.

MDB

W
H

ER
E Can Jaumandreu

UB
Free Space

Restaurant
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For Best Paper Award of

THE 10th+1 INTERNATIONAL CONFERENCE OF
 THE INTERNATIONAL COMITTEE FOR DESIGN HISTORY & STUDIES

Conferred to

DAGMAR JIMÉNEZ IGLESIAS

Bla bla bla bla bla bla

 Aquí podem observar l’evolució del certificat, primer de tot 
es va decidir fer en format dina4, però es va descartar, ja que és un 
element que els usuaris guardaran i que funciona en forma d’obse-
qui, per això es va decidir fer un format quadrat, com a característica 
diferencial i coherent amb tota la línia del congrés.

 Aquí veiem una de les opcions dels certificats, en un primer 
moment es va decidir fer 3 estils amb les 3 opcions de cartells, però 
es va decidir només fer dos, ja que podria confondre, ja que només 
hi ha dos tipus d’assistents: ponents i assistents.

1 model dels certificats finals.
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