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La quarta edició de Blanc arribarà als 800 participants

El Festival de disseny gràfic de Catalunya estrena un mercat d’autor 
que posa a la venda productes elaborats per dissenyadors

Les actuals dificultats econòmiques obliguen als dissenyadors gràfics a 
ser més polivalents que mai. Conéixer de prop nous sectors de negoci i 
casos d’èxit, i aprendre a promocionar-se i a administrar-se econòmica- 
ment són temes d’interès per a un gremi que compartirà experiències i 
noves apostes de futur en la quarta edició del Festival de disseny gràfic 
de Catalunya Blanc. Amb aquest objectiu, el festival organitza els dies 
2 i 3 de novembre una masterclass, dos workshops, una exposició i deu 
conferències a càrrec d’estudis i professionals del disseny gràfic d’arreu 
de l’Estat espanyol.

Les activitats tindran lloc a l’Auditori Eduard Toldrà, La Sala i l’Escola 
municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú. Enguany, una de les 
novetats és el mercat d’autor, que exhibirà i posarà a la venda tot ti-
pus de productes elaborats per dissenyadors (des de llibres fins a joies, 
roba, il·lustracions, etc.) durant els dos dies de festival. El mercat estarà 
instal·lat a l’Auditori Eduard Toldrà i serà obert al públic. La proposta per-
metrà mostrar la feina d’una quinzena de professionals del disseny gràfic, 
a la vegada que obrir les portes del festival a la ciutadania. 

El festival també organitza una exposició, “La Immaculada”, en la que 
participen una trentena de dissenyadors, entre ells America Sanchez 
i Javier Mariscal. La mostra, que s’inaugura el 2 de novembre, es realitza 
gràcies a la col·laboració d’Arts Gràfiques Orient i es podrà veure 
a La Sala.

L’any passat, Blanc va atraure uns 700 assistents, una xifra que enguany 
es veurà superada i que demostra l’atractiu d’un festival que en tan sols 
quatre anys s’ha guanyat un nom dins el sector del disseny gràfic gràcies 
a la versatilitat de les seves propostes i la capacitat de comptar amb la 
presència de professionals de totes les edats i els àmbits del sector.





PROGRAMACIÓ

Totes les activitats es realitzaran a l’Auditori Eduard Toldrà de Vilanova excepte l’exposició
 “La Immaculada”, que tindrà lloc a La Sala, i els workshops, que es realitzaran a l’Escola municipal 
d’art i disseny.

MENÚ
DIVENDRES

MENÚ
DISSABTE

MASTERCLASS, JARDÍ+GRAU
WORKSHOP, APPARATU
WORKSHOP, CREAN
BREAK
TÍTOLS DE CRÈDIT
BUNGALOW
RUN DESIGN
BREAK
PEP TORRES
TOORMIX
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ, 
LA IMMACULADA

PFC
EDUARDO MANSO
BREAK
WANDA BARCELONA
IBÁN RAMÓN+DÍDAC BALLESTER
BREAK
AMICS DEL BLANC
PATI NÚÑEZ
BREAK
TWOPOINTS.NET
LA DESPENSA
FESTA DE TANCAMENT

10: 00 - 14 : 00 H
10: 00 - 14 : 00 H
10: 00 - 14 : 00 H
14: 00 - 15 : 30 H
15: 30 - 16 : 00 H
16: 00 - 17 : 00 H
17 : 00 - 18 : 00 H
18: 00 - 18 : 30 H
18: 30 - 19 : 30 H
19: 30 - 20:30 H
21 : 00 - 01 : 00 H

10: 00 - 1 1 : 00 H
1 1 : 00 - 12 : 00 H
12: 00 - 12 : 30 H
12: 30 - 13 : 30 H
13: 30 - 14 : 30 H
14: 30 - 16 : 00 H
16: 00 - 17 : 00 H
17 : 00 - 18 : 00 H
18: 00 - 18 : 30 H
18: 30 - 19 : 30 H
19: 30 - 20:30 H
21 : 00 - 01: 00 H





ACTIVITATS PARAL·LELES

Exposició “La Immaculada”. Podrà visitar-se a la Sala entre el 26 d’octubre 
i el 15 de gener. S’inaugurarà el 2 de novembre, a les 21 hores. Es tracta 
d’una mostra amb obres de 38 dissenyadors diferents dedicada a les 
mà- cules, les proves d’impressió que s’utilitzen per estabilitzar les tintes 
i que en aquesta mostra donen peu a la creativitat i la interpretació de 
cada artista. El responsable de “La Immaculada” és Òscar Guayabero, un 
dissenyador especialitzat en l’organització d’exposicions i en l’edició de 
llibres. La mostra compta amb la col·laboració d’Arts Gràfiques Orient.

Creació d’una una gran màcula de 50 m2 a càrrec dels alumnes de segon 
de gràfica de l’Escola municipal d’art i disseny de Vilanova, per comple-
mentar l’exposició, el 26 d’octubre.

Mercat d’autor. 
Comptarà amb una quinzena de parades i estarà obert a l’auditori al llarg 
dels dos dies.
Espai Chill’Out. Zona de bar on es realitzaran diferents activitats entre 
Dj’S, Visuals i mùsica en directe.





ELS PARTICIPANTS

MASTERCLASS

ENRIC JARDÍ I XAVIER GRAU. 
Ambdós dissenyadors gràfics de trajectòria experimentada impartiran la 
masterclass amb el títol “Visibilitat i diners”. Enric Jardí és Premi Nacional 
de Disseny (www.enricjardí.com) i parlarà de com aconseguir una major 
visibilitat del negoci dels dissenyadors gràfics abordant tot allò que ha de 
fer un dissenyador  per posicionar-se millor a nivell professional. Xavier 
Grau (www.lunadisseny.com) abordarà  la realització de pressupostos, del 
tipus de clients, i de com ser un bon administrador.

-

WORKSHOP

APPARATU. 
El responsable d’aquest estudi, Xavier Mañosa (www.apparatu.com), és 
el responsable d’impartir el workshop dedicat a la ceràmica. Mañosa ha 
participat en esdeveniments adreçats a dissenyadors emergents arreu 
del món: des de la Fira del moble d’Estocolm fins a 100% Design Tòquio, 
l’apartat de Talents a Tendence (Frankfurt), i el London Design Festival. 
Els assistents al taller aprendran com modelar fang.

CREAN. 
Els il·lustradors Mágoz, Miguel Montaner i Miguel Porlán (www.crean.es) 
dirigiran el segon workshop de la propera edició de Blanc. Els partici-
pants en el taller hauran d’esprémer la seva creativitat deixant de banda 
l’ordinador i demostrant les seves habilitats amb la il·lustració, centrant-
se en el poder de la imatge a l’hora de comunicar. 



CONFERÈNCIES

BUNGALOW. 
Aquest estudi de disseny de caire multidisciplinar (www.wearebungalow.
com) col·labora amb agències i clients nacionals i internacionals amb una 
caire flexible, dinàmic i àgil, i s’impliquen al llarg de tot el procés de crea-
ció.

RUN DESIGN. 
Oferir serveis globals de comunicació per a empreses, entitats i institu-
cions amb especial atenció al tractament de la tipografia form part del 
dia a dia d’aquest estudi de disseny gràfic (www.rundesign.net). 

PEP TORRES. 
Inventor, dissenyador, músic i escriptor són les principals facetes de Pep 
Torres (www.peptorres.es), un expert en crear nous artil·lugis, practicar 
l’il·lusionisme o crear negocis des de zero amb la creativitat com a arma 
indispensable. 

TOORMIX. 
Fundat l’any 2000, Toormix (www.toormix.com) és un estudi creatiu es-
pecialitzat en branding, direcció d’art, editorial i comunicació. A banda 
d’assumir projectes comercials, també treballen en la seva pròpia línia 
d’investigació.

EDUARDO MANSO. 
Especialitzat en el disseny de topografies, Eduardo Manso (www.eduar-
domanso.com) és un reconegut professional que va treballar com a di-
rector d’art i editor de la revista de disseny gràfic El Huevo, i va formar 
part de l’estudi de disseny Cosmic. Actualment imparteix classes de tipo-
grafia a diversos escoles de Barcelona. 



WANDA BARCELONA. 
Un arquitecte, un dissenyador i una artista treballen conjuntament en un 
estudi (www.wandabarcelona.com) que utilitza tècniques tradicionals 
adaptades a l’actualitat i es caracteritza especialment per l’ús del cartró 
i del paper.

IBÁN RAMÓN + DÍDAC BALLESTER. 
Aquesta agència de disseny i de comunicació gràfica està integrada per 
dos dissenyadors (www.ibanmasdidac.com) que s’han unit després de di-
versos anys dirigint els seus propis estudis. Ramón i Ballester estan com-
promesos amb la qualitat del disseny i compaginen la col·laboració amb 
els clients amb els projectes experimentals. 

PATI NÚÑEZ. 
Els projectes de disseny social caracteritzen aquesta petita empresa 
(www.patinunez.com) especialitzada en disseny gràfic, identitat corpora-
tiva i el packaging, un àmbit en el que s’han abocat els darrers anys. 

TWO POINTS.NET.  
Treballar per aconseguir dissenys excepcionals és la fita d’aquest estudi 
(www.twopoints.net) fundat el 2007.

LA DESPENSA. 
Des de fa deu anys La despensa (www.ladespensa.es) és una agència de 
publicitat amb oficines a Madrid, Mèxic DF i Buenos Aires que desenvolu-
pa treballs creatius, i entre les seves tasques s’inclou el disseny de roba.



VENDA D'ENTRADES

Les entrades es poden adquirir a www.blancfestival.com
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