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Celébrase a Asemblea Constituínte 
da DAG
30 de xuño de 2006 
Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela

Á Asemblea Constituínte da DAG asistiron trinta e cinco deseñadores 
gráficos e industriais: Pepe Barro,  Xosé Salgado, Lía Santana, Alberte 
Permuy, Uqui Permui, Javier Pérez, José Ramón Méndez, María Pereiró, 
Antonio Doñate, María del Rosario Domínguez, Cecilia Labella, Silvia 
Benavente, José Rivera, Cristina Varela, Marcos Dopico, Jorge Riveiro, 
Xesús Fraga, Esteban Carballido, José Antonio Carrera, Jon Solozábal, 
Amaia Torre, Óscar Otero, Segundo Fdez, Natalia Crecente, Roberto 
Vázquez, Mario Sigüenza, Pablo J. Fernández, Conchita Viñas, Óscar 
Canal, Eva Díaz, X. Carlos Hidalgo, Jorge Ageitos,Teresa Saiz, Xurxo 
García e Jesús Tarela.

Ese día tamén se aprobaron os estatutos da asociación e se elixiu a 
primeira Xunta Directiva que quedou constituída por: Uqui Permui 
(presidenta), Pepe Barro (vicepresidente), José Ramón Méndez 
(secretario), Javier Pérez (tesoureiro), Antonio Doñate (vogal) e M.ª del 
Rosario Domínguez (vogal).

Grupo de asistentes á primeira asemblea da DAG



2007
A web da DAG

Da idea á rúa. Procesos de traballo no deseño de 
cartaces

Reunión informativa sobre os contratos e os concursos 
públicos: procedementos e regulación
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Preséntase a web da DAG 
xaneiro de 2007 
www.asociaciondag.org

Da idea á rúa. Procesos de traballo 
no deseño de cartaces
15 de maio de 2007 
Biblioteca Pública González Garcés, A Coruña

A DAG organiza en colaboración coa Dirección Xeral de Creación e 
Difusión Cultural e a Biblioteca Pública da Coruña Miguel González 
Garcés un encontro con sete deseñadores gráficos reunidos baixo o 
lema: Da idea á rúa. Procesos de traballo no deseño de cartaces. Na 
mesa redonda, coordinada e presentada por Uqui Permui, participaron 
Ventura Cores, Pepe Barro, Alberte Permuy, Jorge Riveiro, Antonio 
Doñate, Xosé María Torné e Pancho Lapeña.

O acto formou parte das actividades paralelas á exposición Memoria 
das Paredes: os Carteis de Depósito Legal na Biblioteca Pública da 
Coruña M.G.G.

Sitio web desenvolvido por Sond3
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Reunión informativa sobre os 
contratos e concursos públicos: 
procedementos e regulación
11 de outubro de 2007 
Cámara de Comercio, Santiago de Compostela

A DAG colabora coa Cámara de Comercio de Santiago na organización 
dunha mesa redonda para debater e resolver dúbidas acerca do 
procedemento e regulamentación dos contratos e concursos públicos. 
No encontro, participou como relatora unha asesora da Dirección Xeral 
da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia.



2008
Iníciase a colaboración con Creatividade Galega

Preparativos e organización da exposición En torno 
da Baskerville que se inauguraría ao comezo do ano 
seguinte
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Iníciase a colaboración con 
Creatividade Galega 
Anuario 2008

A Asociación Galega de Deseñadores 
(DAG) colabora por primeira vez na 
realización do catálogo Creatividade 
Galega que coordina Chechu Pérez, 
Eva Quintas e Alberto Dafonte, e no 
que tamén participa a Asociación 
Provincial de Axencias de Publicidade 
de Pontevedra (APAP). 

A DAG involucrouse tanto na selección 
dos traballos coma na edición do 
anuario que reúne ata  mil traballos de 
empresas de deseño e comunicación galegas. 

Preparativos e organización da 
exposición En torno da Baskerville 
que se inauguraría ao comezo do ano 
seguinte 

Cartel deseñado por Pancho Lapeña



2009
Segunda colaboración con Creatividade Galega 

En torno da Baskerville

O ollo na rúa, sinais de identidade

Pecha Kucha Night I e II
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Segunda colaboración 
con Creatividade galega
Anuario 2009

Nesta cuarta edición, o anuario Creatividade 
Galega 09 recompilou os traballos de 80 estudios 
e axencias de deseño do país, ademais dunha 
escolma de traballos das escolas e facultades 
que forman os futuros profesionais do sector en 
Galicia.

En torno da Baskerville
Do 8 de xaneiro ao 1 de marzo de 2009 
CGAC, Santiago de Compostela

Para a mostra En torno da Baskerville partiuse da 
idea de transformar un elemento icónico, coma 
un libro, nunha obra diferente: nun libro obxecto, 
noutro libro ou nun obxecto no que non quedase 
rastro da súa identidade orixinal.

A intervención supoñía unha diferenciación e a 
personalización dunha obra seriada ou impresa, 
a creación dun deseño orixinal non comercial 
a partir dun obxecto de manufactura industrial. 
Con ela invertíase o proceso de creación e 
se normalmente se crea unha maqueta para a 
produción, neste caso partíase dun obxecto 
producido industrialmente para a creación dun 
orixinal.

O libro escollido foi A imprenta en Galicia. Século 
XIX, un catálogo ou inventario da produción 
impresa dese século editado en dous volumes 
pola Xunta de Galicia no ano 2002 na colección 
Bibliofilia de Galicia. Trátase dunha publicación 
austera, un libro clásico encadernado en tapa 
dura e maquetado con Baskerville, unha tipografía 
deseñada no século XVIII por John Baskerville e 
criticada durante moito tempo porque “cegaba os 
lectores polos seus trazos finos e estreitos” pero 
posteriormente moi empregada, precisamente 
pola súa elegancia e claridade en biblias e edición 
de clásicos literarios.

A exposición reunía un total de vinte pezas, 
resultado da reinterpretación creativa dos 
deseñadores gráficos e industriais que 
participaron no proxecto:

Imaxes da inauguración  da mostra En torno da Baskerville

Reporteiros do programa Miraxes da TVG gravando a exposición
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O ollo na rúa, sinais de identidade
Obradoiro experimental sobre tipografía e 
comunicación

Do 25 ao 28 de febreiro de 2009 
CGAC, Santiago de Compostela

Profesores 
Enrique Longinotti e Hernán Ordóñez

Público
Estudantes, artistas, docentes e profesionais 
do deseño e da comunicación visual, e demais 
persoas interesadas no tema.

Obxectivos pedagóxicos
Exercer unha mirada sensible ao ámbito visual 
concreto para o rescate dos seus valores culturais 
/ Indagar na potencialidade comunicativa do non-
deseñado / Desenvolver modalidades alternativas 
para a creación de pezas de comunicación.

Obxectivos do proxecto
Rescatar a paisaxe tipográfica e sígnica da cidade 
para unha produción visual na que se comunique 
a identidade vernacular / Rastrexo, captura e 
produción dun repertorio de signos e aplicacións 
a partir do rexistro e manipulación dos elementos 
visuais da paisaxe tipográfica urbana.

Obradoiro
Rastrexo e recolección de signos / Rexistro 
fotográfico dos fenómenos tipográficos e sígnicos 
urbanos / Rescate de imaxes urbanas nas que 
participan signos e escritura / Investigación do 
argot cidadán e selección de termos relevantes da 

Obra de Segundo FdezPeza de Natalia Crecente

• Lía Santana
• Xosé María Torné
• Pepe Barro
• Xosé Salgado
• Uqui Permui
• Daniel Bembibre
• Antón Lezcano

• Álvaro Valiño
• Pancho Lapeña
• Gisela Ahumada
• Javier Pérez
• Jon Solozábal
• Alberto Montiel
• María Pereiró

• María del Rosario Domínguez
• Natalia Crecente
• Óscar Canal
• Óscar Otero
• Segundo Fdez
• Rafa Cáccamo
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cultura urbana / Deseño de pezas gráficas ou outros soportes visuais a 
partir da convivencia do texto e a imaxe / Creación dun novo repertorio 
de signos.

Diálogos
Do 1 de xullo ao 30 de agosto de 2009 
Pazo da Cultura, Pontevedra

Por convite da Concellaría de Cultura de 
Pontevedra, a DAG inaugura Diálogos, un proxecto 
expositivo do que formaron parte as exposicións: 
Logos de Identidade, En torno da Baskerville e O 
Ollo na Rúa, Sinais de Identidade.

Logos de Identidade, conformada por unha 
selección de corenta logotipos, marcas e 
identidades realizados por deseñadores gráficos 
galegos, constituíu o eixo central desta mostra na 
que o público pontevedrés tamén puido gozar da 
exposición En torno da Baskerville que a comezos 
de ano se exhibira no CGAC de Santiago de 
Compostela. Diálogos tamén foi o marco no que 
se presentou a peza de vídeo gravada durante 
o taller de tipografía experimental, O ollo na rúa, 
sinais de identidade, realizado en febreiro. E como 
acto paralelo á exposición, a DAG organizou o 
día 10 de xullo en Pontevedra unha Pecha Kucha 
Night, a primeira das que se celebrarían en Galicia.

Cartel do evento deseñado por Marcos Dopico
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Pecha Kucha night I e II
10 de xullo de 2009 / 11 de decembro de 2009 
Sala Karma, Pontevedra

Esta iniciativa de orixe xaponés cuxa tradución 
aproximada ao galego sería “noite de leria” 
consiste nunha xuntanza informal na que cada 
participante dispón de 20 segundos e 20 imaxes 
para expoñer en público o seu proxecto creativo. 
Trátase, polo tanto, de presentacións moi concisas, 
dinámicas e abertas á participación de xente de 
ámbitos moi diversos: fotografía, arquitectura, 
moda, cociña, deseño, etc. Boa proba disto é a 
nómina de participantes na primeira Pecha Kucha 
Night na que participou a DAG e que se encargou 
de organizar Martiño Villaverde:

• Xosé Salgado, deseño gráfico
• Edicións Espontáneas, arquitectura
• Polaquia, banda deseñada
• Pancho Lapeña, deseño gráfico
• Iván R, ilustración
• José Ramón Méndez, deseño industrial
• Jon Solozábal, deseño industrial
• Nuno Coelho, deseño gráfico
• Noemí Díaz, fotografía
• Ramón Viéitez, arquitectura
• Bruma Danza, danza
• Les Cocons, moda
• Cristina Anllo, paisaxismo
• Santiago González, arquitectura

Imaxes da exposición Diálogos no Pazo de Cultura de Pontevedra
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Na segunda edición, o cartel estivo integrado por:

• Andrea da Silva, fotografía e deseño
• Anxo Fariña, ilustración
• Arturo Álvarez, deseño emocional
• Baldo Ramos, arte e poesía
• Que palleiro, deseño audiovisual
• Eva Morell, fotografía
• Lucía García, arte
• Marcos Dopico, tipografía
• Pepe Solla e Pepe Vieira, cociña de vangarda
• Rita Pajarita, moda
• Proxecto  [trepia], música
• N 550, arquitectura e antropoloxía

Pero a DAG aínda colaboraría nunha edición máis 
deste formato, a do Pecha Kucha solidario que co 
gallo de recadar fondos para os damnificados do 
terremoto en Haití se celebrou o 24 de marzo de 
2010 na sala Nasa de Santiago de Compostela.

0032
Novembro de 2009

Aínda que concibida inicialmente como un 
colector de textos e reportaxes sobre deseño e 
tipografía online, 032 acabou plasmándose no 
papel. O primeiro número imprimiuse nun formato 
12,5 xa 15,5 cm e incluía: “Historias tipográficas”, 
de Óscar Otero; “Tango corazón de papel”, de 
Gisela Ahumada; unha conversa entre Uqui Permui 
e Martiño Villaverde: “Inspirar... expirar”; “Formatos 
e grellas, todo en-caixa”, de Natalia Crecente 
e Segundo Fdez; e “Réplica, unha tipografía do 
século XXI” de Marcos Dopico.

A portada é unha colaxe formada con algunhas 
versións da gráfica utilizada por Nós, o boletín 
mensual da cultura galega e medio de expresión 
entre 1920 e 1935 do grupo Nós.



2010
feet, foro de edición e tipografía
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Feet, foro de edición e tipografía
decembro de 2010 
Casa das Campás, Pontevedra

Introdución

O feet, foro de edición e tipografía, é un proxecto da Asociación Galega 
de Deseñadores (DAG). Enmárcase dentro de Creativa, un programa 
cultural interdisciplinar levado a cabo conxuntamente pola Axencia 
Galega das Industrias Culturais (Agadic) e a Direccão Regional de 
Cultura do Norte, co financiamento dos fondos FEDER, e pertencente 
ao Programa Europeo de Cooperación Transfronteiriza España-
Portugal.

O programa CREATIVA que botou a andar a finais de 2009 leva 
apoiado xa desde entón unha trintena de actividades que van desde 
exposicións e espectáculos abertos ao público ata foros e obradoiros 
profesionais sobre os diferentes sectores da industria creativa, como o 
produto gráfico ou  audiovisual, as artes escénicas e a música.

Nesta primeira edición do feet, na que tamén colaborou a Universidade 
de Vigo e que se desenvolveu entre o 2 e o 18 de decembro na Casa 
das Campás en Pontevedra, as diferentes estratexias e soportes 
utilizados hoxe en día no eido da edición serviron de base para a 
reflexión nun foro que pretendeu continuar coas análises, discusións 
e liñas de investigación abertas sobre este tema desde plataformas 
distintas como o Proxecto-Edición (realizado en Galicia entre o 2006 e 
o 2008), o Werkplaats Typografie (en Holanda), Rumbos da Edición (na 
Arxentina) ou a Oficina do Cego (en Portugal).

Imaxe do feet deseñada por Uqui-Cebra
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O obxectivo de todos estes eventos foi crear redes 
de traballo e investigación sobre publicacións que 
se estaban a desenvolver no campo da arte, do 
deseño e da tipografía. Con este mesmo ánimo  
encarouse este foro en Pontevedra, porque a 
edición é un tema de plena actualidade no que se 
están a producir cada vez máis novidades.

A información e os medios están cambiando 
continuamente. O que onte era ficción hoxe 
queda obsoleto, e os e-books son tan reais coma 
o papel, cunha potencialidade inmensa como 
arquivo. Sen dúbida ningunha, convertéronse no 
medio de documentación por excelencia. Mais, no 
que respecta ao goce dos sentidos e ao pracer, 
resulta difícil competir coa simplicidade dunha folla 
de papel. Un soporte, que a pesar das enormes 
transformacións tecnolóxicas, non mudou tanto en 
relación coas producións de Gutenberg.

Neste momento, a edición –contra todas as 
previsións e agoiros pesimistas– está máis vixente 
ca nunca, e quizais nunca antes se lle prestou tanta 
atención a cada un dos elementos implicados no 
proceso: os contidos, a tipografía, os materiais, 
a forma, o tacto, o cheiro... Acaso somos máis 
conscientes da edición en papel? 

Obxectivos

A Asociación Galega de Deseñadores é unha 
asociación sen ánimo de lucro que se fundou 
en 2006 e que agrupa a deseñadores gráficos e 
industriais de toda Galicia. Polo tanto, aínda que o 
feet se insire dentro dunhas liñas de actuación máis 
ambiciosas nas que a Asociación traballa desde a 
súa creación, existiron tamén unhas motivacións 
máis concretas por parte da DAG para querer 
organizar un evento destas características e que 
teñen que ver fundamentalmente con tres ámbitos:

1. Formación
O eixo central do feet constituírono dous talleres 
para profesionais: un de edición e outro de tipografía 
cos que se quixo axudar a paliar a escasa oferta de 
actividades deste tipo en Galicia. Boa proba disto 
foi que a Organización do foro tivo que pechar o 
prazo de recepción de solicitudes ao pouco de 
abrilo, porque en poucos días a demanda superaba 
amplamente o número de prazas ofertadas.

Con posterioridade, ao redor dos obradoiros 
engadíronse outras actividades, coma conferencias, 
presentacións, unha mesa redonda sobre a edición, 
unha exposición... que contribuíron a enriquecer 
aínda máis o contido das xornadas.

2. Creación dun espazo ou plataforma para o 
intercambio e o encontro entre os profesionais do 
deseño e destes con profesionais doutras áreas 
relacionadas coa súa
Como xa dixemos, tanto o taller de edición como 
o de tipografía eran talleres para profesionais e a 
Organización do feet seleccionou os candidatos que 
finalmente participaron neles despois de valoraren 
os currículos e portfolios das persoas que se 
inscribiran. A concepción dos talleres favorecía, xa 
que logo, a relación entre profesionais do ámbito do 
deseño. A isto aínda hai que engadir que o carácter 
práctico dos obradoiros e a metodoloxía adoptada 
polos profesores estivo enfocada en todo momento 
a promover o traballo en equipo e a converter a aula 
nun espazo para que os participantes compartisen 
as súas experiencias e coñecementos.

Finalmente e tendo en conta que o foro se 
enmarcaba dentro dunha iniciativa como CREATIVA, 
o feet serviu para coñecer as experiencias que se 
están a desenvolver ao outro lado do Miño e para 
difundir alí o traballo dos deseñadores de aquí.

Neste sentido, pódese dicir que a presenza 
portuguesa foi constante: a editora Braço de Ferro, 
con sede no Porto, participou na mostra feet con 
15 obras e Pedro Nora, un dos seus coordinadores, 
tamén estivo presente na mesa redonda sobre 
edición. O deseñador portugués Nuno Coelho veu 
presentarlles aos alumnos do taller de edición a súa 
obra sobre Palestina e tamén Dino dos Santos, que 
expuxo nunha conferencia sobre tipografía para 
xornais os seus últimos traballos.

Pola súa banda, a mesa de edición serviu para que 
os diferentes profesionais implicados neste eido 
desen o seu punto de vista e se abrise un debate 
sobre as rápidas mudanzas que está a experimentar 
o sector tras a irrupción das novas tecnoloxías e 
mesmo se aventurasen hipóteses sobre por onde 
pode ir o futuro da edición nos próximos anos.

3. Visibilización do traballo dos profesionais
Fundamentalmente a través da mostra feet, que lles 
brindou a oportunidade de exhibir o seu traballo a 
todos aqueles que nese momento estaban a editar 
publicacións especiais no campo da arte, do deseño 
ou da tipografía e a experimentar cos formatos e os 
estilos.

As presentacións de traballos e as conferencias 
tamén cumpriron este obxectivo en certa medida, 
en especial, o relatorio de Marcos Dopico sobre a 
evolución do deseño galego desde os 80, no que 
analizaba os atrancos estruturais do país aos que 
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lles tiveron que facer fronte os profesionais deste 
ámbito, e tamén como lentamente se inicia un 
proceso de mellora da formación e do nivel que 
conduce ao momento actual en que os traballos dos 
estudios galegos poden competir en calidade cos 
das empresas foráneas.

Organización

O éxito desta primeira edición do feet, un foro que 
nace coa vontade de ter continuidade no futuro, é o 
resultado da cooperación entre Agadic e o colectivo 
dos profesionais do deseño gráfico e industrial 
en Galicia que representa a Asociación Galega 
Deseñadores.

En primeiro lugar cómpre destacar o papel 
desempeñado por Agadic, que desde o primeiro 
momento se involucrou no proxecto que lle 
presentou a DAG e cuxo apoio supuxo o impulso 
definitivo para facer do feet unha realidade. Pero 
á parte de a Agadic, o mérito da organización do 
foro débese en gran medida ao feito de a DAG ter 
apostado por unha fórmula mixta de colaboración 
que implicase na planificación do evento á 
Administración, á Universidade e aos profesionais.

Cada un dos actores citados cumpriu unha función:

O peso da organización do foro recaeu na 
Asociación Galega de Deseñadores, que creou un 
grupo de traballo formado por seis persoas: Uqui 
Permui, Segundo Fdez, Marcos Dopico, Martiño 
Villaverde, Óscar Otero e Laura Rubio que, ademais 
da organización propiamente dita, se encargaron de 
coordinar e sumar os esforzos de todas as entidades 
colaboradoras.

Agadic, pola súa parte, financiou o evento e 
contribuíu á súa difusión á través do seu Gabinete 
de Comunicación.

A Vicerreitoría do Campus de Pontevedra cedeu a 
sala taller da Casa das Campás para a realización 
dos dous talleres do feet (un de edición e outro 
de tipografía) e tamén salas para albergar o resto 
das actividades do foro: presentacións de obras 
e traballos, conferencias, mesa redonda sobre a 
edición, exposición de libros de autor e de artista.

Campus do Mar xunto coa Asociación Nacional de 
Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos 
(ANFACO-CECOPESCA) colaboraron na edición 
dun número especial da revista A Mar Bela, que 
realizaron os alumnos do taller de edición, e para a 
que se inspiraron nos produtos e nas crebas que 
devolve o mar.

Da experiencia positiva do feet dedúcese, cando 
menos, a conveniencia de establecer canles de 
diálogo entre a Administración, a Universidade e os 

profesionais, así como do beneficiosa que podería 
chegar a ser para todas as partes a implantación 
nun futuro de dinámicas de traballo baseadas na 
colaboración mutua.

A promoción

1. A web do feet:  http://feet.asociaciondag.org/
Conscientes de que o éxito do foro ía depender 
en gran medida da promoción e das estratexias de 
difusión do evento, houbo un acordo xeneralizado 
sobre a necesidade de que o feet contase cunha 
páxina web propia.

Os obxectivos que se pretendían cumprir coa web 
eran por unha banda, dar información puntual de   
todas as noticias que xerase o evento e por outra, 
que a web servise como plataforma para difundir a 
obra e o traballo dos participantes na exposición do 
feet.

Segundo as nosas estatísticas, o feet espertou o 
interese dos internautas. Así o reflicten o número 
de visitas á páxina, que pasou de ter unhas 800 
mensuais a preto de 3000 no mes de decembro. 
A web tamén facilitou o contacto con xente que 
estaba a experimentar cos formatos no eido da 
edición, como por exemplo no caso de Através 
editora, Asociación Ideas do Sapoconcho, a 
editora Clase Turista etc. que tras visitaren o sitio se 
animaron a enviar obra propia para a exposición.
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2. As redes sociais: twitter e facebook
Paralelamente ao lanzamento da web do feet tamén 
se creou unha conta de twitter para contribuír aínda 
máis á difusión e publicidade do foro. O formato de 
twitter permite a publicación de contido case de 
xeito inmediato e tamén foi de grande axuda para 
contactar con algúns participantes. Por exemplo, 
os primeiros contactos con Tati Mancebo, unha 
das convidadas que finalmente acudiría á mesa de 
edición, establecéronse a través desta rede social. 
Esta ferramenta resultou especialmente útil para 
anunciar actividades ou a presenza de convidados 
case no mesmo momento en que se acababan 
de ultimar os detalles, confirmar asistencia, etc. 
Todos os post que se ían subindo á web da DAG 
ou á do feet twitteábanse, e outro tanto se facía en 
facebook, a onde tamén se subían todos os enlaces 
á información xerada neses dous sitios.

Cómpre sinalar que en moitos casos aínda se 
segue a subestimar o poder das redes sociais, mais 
chega con pensar que no caso da mesa redonda 
de edición que contou cunha asistencia aproximada 
dunhas 50 persoas, foron case mil (os seguidores no 
twitter de Manuel Bragado) as que puideron seguir 
en tempo real todo o que alí estaba sucedendo 
grazas aos tweets do director de Xerais.

3. Participación en Co-Creation (16 de novembro)
Uqui Permui, a presidenta da DAG, participou 
o martes 16 de novembro en Co-Creation, un 
encontro organizado por Agadic e por Addict 
(Agência para o Desenvolvimento das Indústrias 
Criativas de Portugal) para promocionar o feet.

Na xornada que se enmarcaba dentro do programa 
europeo CREATIVA, participaron representantes 
da produción gráfica, do audiovisual, a música e 
as artes escénicas co obxectivo de favorecer o 
coñecemento e o intercambio de experiencias e 
contactos empresariais entre o sur de Galicia e o 
norte de Portugal.

Durante a sesión da mañá tiveron lugar varias mesas 

redondas con representantes dos distintos sectores 
implicados a ambos os lados da fronteira. Xa pola 
tarde, as firmas galegas e portuguesas acreditadas 
dispuxeron de tempo e espazo para establecer 
contactos directos con outras empresas e participar 
en xuntanzas de curta duración.

4. Presenza no CULTURGAL (26, 27 e 28 de 
novembro de 2010)
A DAG tamén quixo aproveitar a plataforma do 
Culturgal para dar a coñecer o labor da Asociación 
e o feet entre o público. Nesta ocasión, o formato 
elixido para promocionar o evento foi un panel 
expositor que contiña toda a información relativa ao 
foro: convidados, horarios, contidos, etc.

Alén diso, algún dos membros da DAG, como Uqui 
Permui, Marcos Dopico e Martiño Villaverde quixeron 
achegarse ata o Pazo da Cultura de Pontevedra para 
apoiar tamén coa súa presenza este foro de edición 
e tipografía (repartir folletos entre os asistentes, 
atender a prensa, etc.)

5. Mailing, deseño e impresión de folletos para o 
feet
Todos os socios da DAG e as Escolas de Arte 
e Superiores de Galicia  recibiron cumprida 
información acerca do feet, tanto da organización 
coma do desenvolvemento, fundamentalmente a 
través do correo electrónico.

O mailing tamén foi a ferramenta empregada para 
enviar dossieres informativos sobre o foro aos 
distintos medios de comunicación: prensa, radio e 
televisión.

Ademais, deseñáronse folletos e imprimíronse 
800 exemplares que logo se repartiron entre as 
catro escolas de deseño galegas: Pablo Picasso 
(A Coruña), Ramón Falcón (Lugo), Mestre Mateo 
(Santiago de Compostela), Antonio Faílde (Ourense) 
e tamén na Escola de Belas Artes de Pontevedra, na 
Facultade de Historia de Santiago, no Centro Galego 
de Arte Contemporánea, no Consello da Cultura 
Galega e na Casa das Campás.

Espazo da DAG no Culturgal 2010
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Feet edición

1. Cronograma
Xoves, 2 de decembro 

11.00 h: Apertura do feet

11.15 – 20.00 h: Taller de edición e xestión de revistas de arte 
experimentais con La Más Bella

Venres, 3 de decembro 

10.00 – 19.00 h: Taller de edición e xestión de revistas de arte 
experimentais con La Más Bella

19.30 h: Presentación da obra de Nuno Coelho e Adam Kershaw:  
Uma terra sem gente para gente sem terra - Um livro de colorir sobre 
a Palestina

Sábado, 4 de decembro

11.00 h: Mesa redonda “A edición como campo aberto de expresión” 
Participaron: Manuel Bragado, Tati Mancebo, Pepe Barro, Nuno 
Coelho, Ángel Cerviño e Pedro Nora (Braço de Ferro)

14:00 h: Presentación performática de Pepe Murciego da revista 
realizada no taller.

2. Actividades
Inauguración e rolda de prensa do feet

Nunha rolda de prensa que se celebrou ás 11 
da mañá na Casa das Campás, o director de 
Agadic, Juan Carlos Fasero, e representantes da 
Asociación Galega de Deseñadores inauguraron 
oficialmente o feet.

Fasero cualificou o sector do produto gráfico de 
estratéxico na industria cultural, á que achega o 
maior número de empresas, volume de negocio, 
nivel de emprego e número de exportacións. 

Segundo se reflicte nun recente informe 
elaborado pola súa Axencia, das 2153 empresas 
censadas en Galicia en 2008, un  50,63% 
desenvolve a súa actividade principal no marco 
da produción gráfica, o que inclúe publicidade 
(o grupo máis numeroso), impresión, edición, 
comercialización, xornais, revistas, deseño 
gráfico, rotulación, serigrafía e acabados.

A isto aínda cómpre engadir que os máis de 735 millóns de euros 
que facturaron estas sociedades, representan o 67 por cento do 
volume de negocio global da industria cultural galega, mentres que 
as seus 6.850 afiliados á Seguridade Social supoñen o 63 por cento 
do total.

Para concluír, o director da Agadic destacou a creatividade e a 
capacidade de innovación deste sector como os seus principais 
valores engadidos nun mercado en profunda transformación. 

Taller de edición e xestión de revistas de arte experimentais

Impartido por: Pepe Murciego, coeditor de La Más Bella, un proxecto 
de experimentación editorial que opera en Madrid desde 1993.
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Perfil dos alumnos: Deseñadores gráficos e 
industriais, ilustradores e publicistas.

Número de participantes: 16, seleccionados por 
currículo.

Obxectivo do taller: Crear entre todos os 
participantes no workshop un número dunha 
revista experimental.

Cada alumno levou o seu ordenador co seu 
software de deseño. Do resto dos materiais 
encargouse a DAG que destinou unha partida do 
orzamento para cubrir as posibles compras en 
establecementos da cidade, desprazamentos, etc.

Introdución
Análise reflexiva dos soportes editoriais 
(revistas, libros, obxectos, híbridos...) como 
posibles ferramentas de creación artística: 
análise de exemplos do ámbito español e 
latinoamericano, e repaso da traxectoria da 
revista La Más Bella.

Estratexias de autoedición
Análise do proceso de xestación, produción 
e socialización das edicións da revista La Más 
Bella.

Proposta práctica
Creación dunha edición especial de La Más 
Bella, seguindo os mesmos pasos que La Más 
Bella en cada un dos seus proxectos:

1. Discusión do nome da edición e do seu 
contido teórico ou conceptual

2. Discusión do formato/colector para a 
edición (proposto por La Más Bella)

3. Estudo, selección e valoración dos posibles 
contidos propostos polos alumnos

4. Elaboración dos contidos

5. Produción, manipulación e acto de 
presentación da edición final

Pepe Murciego durante a presentación do proxecto La Más Bella
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A Mar Bela. Na aula do taller e nas rúas de 
Pontevedra
O traballo de creación da revista 
desenvolveuse fundamentalmente na aula 
taller da Casa das Campás, aínda que os 
alumnos saían cando tiñan necesidade de 
facer compras, imprimir fotocopias, buscar 
materiais (coma unha rede que conseguiron na 
lonxa de Cambados) para a edición.

En Anfaco 
Os participantes no taller de edición e xestión 
de revistas experimentais desprazáronse 
tamén a Anfaco (Asociación Nacional de 
Fabricantes de Conservas de Pescados e 
Mariscos) en Vigo para editar unha das páxinas 
da revista especial A Mar Bela.

Neste caso, o material para a páxina non era 
o papel, senón unha lata de conservas que no 
seu interior contiña diferentes elementos: o 
poema de Manuel Antonio: S.O.S., un cordel e 
un cravo, escarvadentes, aire da ría.

O diferente contido de cada unha das latas 
contribuíu a facer aínda máis especial e 
singular cada un dos exemplares da revista, 
porque o significado de cada páxina variaba 
en función da páxina do exemplar que ao 
lector lle tocase ler e interpretar.

Presentación performática da revista 
Finalmente, Pepe Murciego presentou a 
edición da revista ao remate da mesa do feet. 
Os asistentes puideron ver por eles mesmos 
como se elaboraba cada un dos exemplares 
de A Mar Bela visitando a cadea de montaxe.

Realizáronse 150 exemplares.

Conferencia-presentación de Nuno Coelho e 
Adam Kershaw

Día: venres, 3 de decembro 
Duración: de 19.30 h a 21.00 h 
Lugar: Aula taller da Casa das Campás 
Asistencia estimada: 25 persoas

O deseñador portugués Nuno Coelho e o 
fotógrafo Adam Kershaw presentaron Uma terra 
sem gente para gente sem terra - Um livro de 
colorir sobre a Palestina, unha obra que ten a 
súa orixe nunha exposición do mesmo nome 
organizada polos dous autores. A mostra, que 
estaba composta por carteis de gran formato, 
incluía ademais figuras en branco e negro 
que os visitantes podían pintar con lapis de 
cores dispostos para o efecto. Deste xeito, o 
que inicialmente eran ilustracións simples e 
impersoais, tornábanse en obras de arte únicas e 
site specific. Nuno Coelho relatando a súa experiencia en Palestina
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Os carteis mostraban diversos mapas e gráficos, así como deseños 
realizados a partir de fotografías tomadas polos artistas durante unha 
viaxe dun mes a Palestina en 2006, onde tiveran un contacto próximo 
coa complexa situación da rexión.

Nesta intervención, xerouse un discurso visual ao redor das tensións 
que forman parte da vida cotiá daquela rexión onde tres continentes 
conflúen.

Os autores propoñían unha abordaxe do conflito israelo-árabe 
crítica e irónica para mostrar o absurdo da situación en Israel. Unha 
sensación de absurdo que tratan de salientar ao tratar a actual 
situación social e política recorrendo a un imaxinario e a unha 
linguaxe infantil, como se fose un xogo ou un crebacabezas. No 
seu traballo tanto Nuno como Adam toman partido e afirman que, a 
pesar de existir un discurso global sobre Palestina, poucas persoas 
conseguen ver máis alá das imaxes e titulares xerados polos medios 
de comunicación e comprender os principios básicos do conflito.

O libro contén a exposición completa adaptada, e tamén novas 
imaxes e deseños creados á mantenta para el. Contén tamén textos 
escritos polos autores contextualizando o seu traballo ética, artística 
e politicamente, así como textos de artistas, xornalistas, deseñadores 
e outras persoas convidadas con vínculos culturais e sociais con 
Israel e Palestina.

Mesa redonda: A edición como campo aberto de 
expresión

Día: sábado, 4 de decembro 
Duración: de 11.00 h a 13.30 h 
Lugar: Salón de Conferencias da Casa das 
Campás (2º andar) 
Asistencia estimada: 50 persoas

A mesa estivo composta por distintos axentes 
(escritor, editor, deseñador, consultora de 
internet etc.) para así ofrecer unha visión da 
edición desde a perspectiva dos distintos 
profesionais implicados. O formato da mesa 
procuraba o dinamismo, con intervencións 
breves e aberta ao público para favorecer o 
diálogo entre todas as partes.

De mestre de cerimonia exerceu o histórico 
deseñador galego Pepe Barro, quen ademais de 
presentar os participantes, comezou facendo 
unha pequena introdución sobre a evolución do 
libro desde o seu nacemento ata os nosos días. 
Pepe, que reservou un lugar especial dentro 
desta pequena historia para o libro en Galicia, 
lembrou o longo camiño percorrido desde a 
chegada á comunidade daquel primeiro libro 
impreso: Decretales Gregorii Papae Maguncia IX. 
E sinalou como fitos históricos dentro da edición 
galega: 1485 coa impresión por primeira vez aquí 
dun libro, o Breviarium Aurensis, e 1810, ano en 
que ve a luz Proezas de Galicia, a primeira obra 
en lingua galega impresa no país.
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Manuel Bragado, que falou desde a súa condición 
de editor xeralista, quixo destacar que vivimos 
nun proceso de tránsito desde o paradigma 
da comunicación cultural analóxica cara ao da 
comunicación cultural dixital. Na súa opinión a 
auténtica revolución na comunicación cultural 
provocada pola chamada literacidade electrónica 
non está tanto nos soportes ou na interface 
das pantallas que actualmente empregamos 
(sexa a dos teléfonos móbiles, ordenadores 
persoais, dispositivos de tinta dixital, táboas 
dixitais ou consolas de videoxogos) senón nas 
características do propio contido ou prosa 
electrónica. Aí é onde reside na súa opinión o 
cambio de paradigma comunicacional desde 
o analóxico ao dixital. Un contido ou prosa 
electrónica enriquecida polas utilidades que, 
tanto para o autor como o lector, supoñen 
a súa hipertextualidade, multimodalidade e 
fragmentariedade multicultural e plurilingüe.

Tati Mancebo comezou poñendo en cuestión 
conceptos coma o de libro e narrativa, durante 
tanto  tempo asentados e prestixiados dentro da 
cultura occidental, e que están a ser dinamitados 
coa chegada das novas tecnoloxías que 
traen novas formas de narrar e que combinan 
distintas linguaxes: videoxogos, blogs, xogos 
de roll. A continuación, e dado o seu profundo 
coñecemento do mundo do libro electrónico, 
centrou a súa intervención nas vantaxes e 
inconvenientes de dous novos formatos de 
publicación:

E-PUB: un formato estándar redimensionable 
para arquivos de libro electrónico. Neste formato 
de libro dixital, márcase o contido, pero non 
se delimita o seu formato que se adapta aos 
diferentes tamaños das pantallas dos múltiples 
lectores de libros electrónicos do mercado.

PDF: o formato de almacenamento de documento 
que desenvolveu a empresa Adobe Systems. 
Entre as súas características destacou que se 
trata dun formato multiplataforma, isto é, que 
non sofre alteracións no aspecto nin na estrutura 
do documento orixinal, independentemente 
do sistema operativo Windows, Linux, Mac. 
Tamén, que admite a combinación de texto con 
elementos multimedia como vídeos ou son, 
elementos de hipertexto, etc.

Estas razóns fan que se estea a converter no 
formato máis estendido en internet, fronte 
ao E-PUB que aínda que segue a ser bo para 
libros centrados no texto, non é adecuado para 
publicacións que requiren dunha presentación 
precisa ou dun formato avanzado.

Pedro Nora achegou a visión desde un proxecto 
editorial independente como o da súa editora 
Braço de Ferro. No seu caso, o proceso que se 
seguía con cada obra do seu catálogo desde 
que xurdía a idea para a publicación ata que 
finalmente chegaba ao mercado era único e 
distinto en cada unha. Explicou que o xerme da 
obra podía estar nunha exposición, nun blog, ser 
o resultado dunha xuntanza entre varios artistas, 
etc. Con posterioridade, establecíase un diálogo 
entre autores e editores, ao longo do que ía 
tomando corpo o proxecto e durante o que se 
experimentaba, se investigaba ata dar co formato, 
contido, etc. final da edición.

Tras as intervencións de todos os convidados 
tivo lugar un interesante debate no que tamén 
participou o público e no que basicamente se 
enfrontaron dúas posturas principais: a sostida 
por aqueles que defenden que a web aínda non 
ofrece unha alternativa comparable en calidade 
e coidado ao que existe en papel e a dos que 
critican que detrás desta postura, o único que 
existe é un certo medo a perder o control e a 
ter que reformular o papel de figuras ata agora 
centrais coma a do editor.

Non obstante, no que si parecían coincidir 
todos era en que a edición en papel terá que 
ser reformulada no futuro: as tiraxes serán máis 
pequenas, aínda que tamén máis coidadas e 
especiais.  Por último, algunhas voces sinalaron 
a necesidade de introducir cambios no actual 
sistema de distribución  de libros, que aínda non 
está preparado para lle dar cabida a todos estes 
novos formatos cos que se está a experimentar.

Participantes na mesa: 6 persoas

Pepe Barro, deseñador galego con máis de 
trinta anos de profesión ás costas e membro da 
Asociación Galega de Deseñadores. Ao fronte 
do seu estudio Grupo Revisión Deseño leva 
desenvolvendo traballos de deseño editorial 
coma o do semanario A Nosa Terra, 1977; O 
Diario de Galicia, 1987; a revista Tempos, 1996, 
e publicacións de Turgalicia entre 2001 e 2004. 
Entre os diversos premios que recibiu figuran o 
Premio Xerais á cooperación editorial en 2000, o 
Premio letra 2002 (SIGN-IFEMA) e o Premio AEPD 
de deseño en 2006.

Manuel Bragado (Vigo, 1959). Licenciouse en 
Ciencias da Educación na Universidade de 
Santiago de Compostela e durante anos exerceu 
a docencia como mestre de educación infantil e 
primaria. Foi presidente da asociación pedagóxica 
Nova Escola Galega (1986-88) e director da 
Revista Galega de Educación (1986-2000). 
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Na actualidade é o director de Edicións Xerais, 
cargo que tamén compatibiliza co de presidente 
da Asociación Galega de Editores. Ademais, dá 
clases no Máster de edición da Universidade de 
Santiago de Compostela e de Vigo, e colabora 
con distintos medios de comunicación: a Radio 
Galega, Xornal.com... e o Faro de Vigo, onde 
mantén unha columna semanal desde hai anos. 
Por último, non podemos deixar de mencionar 
a súa faceta de conferenciante e de blogueiro, 
cunha bitácora, Brétemas, que xa se converteu 
nun referente dentro da blogoesfera galega e 
desde a que realiza un seguimento de temas 
editoriais, literarios e políticos de actualidade.

Pedro Nora da editora Braço de Ferro. Estudou 
na Academia de Belas Artes do Porto e desde 
2007, este deseñador gráfico xunto coa artista 
Isabel Carvalho coordina o proxecto editorial 
independente e autosustentado que leva por 
nome Braço de Ferro.

Os editores de Braço de Ferro ven no libro 
unha forma de acción pública (pública-acción) 
e política, que debe potenciar a reflexión e 
o enriquecemento do lector e proporcionar 
unha alternativa aos medios establecidos de 
transmisión do coñecemento. As súas opcións 
editoriais, artísticas e formais resultan do 
estreito diálogo entre eles e os autores de cada 
proxecto, e desenvólvense nunha esfera de 
experimentación e de cuestionamento ao redor 
do libro.

Algunhas das súas obras pódense visitar na 
exposición do feet, como por exemplo: Girls 
are dreaming about enormous machines, Lebre 
um / O feio como reinvenção, s/he is her/e, 
Impossuível, A economia do Artista... e así ata 
completar un total de quince títulos.

Tati Mancebo (A Coruña, 1969). É licenciada en 
Filoloxía Inglesa pola Universidade de Santiago 
de Compostela. Como poeta publicou un libro 
individual, Na hora redonda, e tamén participou 
en numerosas publicacións colectivas en 
Galicia e Portugal e en recitais poéticos. Ten 
experiencia como tradutora de guións de cine O 
Bosque animado e de poesía inglesa, irlandesa 
e estadounidense para revistas e medios 
electrónicos.

Desde hai tempo traballa como consultora 
cultural na rede. Forma parte do equipo de 
Algueirada, unha empresa de xestión cultural que 
está detrás de comunidades como Blogaliza ou 
do proxecto musical AcoruñaSon. Tamén son 

formadores en TIC da Fundación Amancio Ortega 
e constrúen espazos para escritores: Xavier 
Alcalá, Pepe Cáccamo, Suso de Toro ou Manuel 
Rivas están entre os seus clientes. Alén do seu 
labor en Algueirada, Tati Mancebo colabora no 
blog de crítica literaria O levantador de minas, e 
ten blog e twitter de seu, centrados no libro e a 
literatura dixitais.

Ángel Cerviño (Lugo, 1956). É escritor, artista 
visual e comisario de exposicións. Ten publicados 
varios libros, Kamasutra para Hansel y Gretel, 
El ave Fénix sólo caga canela, co que gañou 
o XV Premio de Poesía Cidade de Mérida, 
Teleprompter, e numerosos textos críticos 
sobre as novas prácticas artísticas e a crecente 
tendencia á espectacularización da industria 
cultural, en revistas, catálogos e publicacións de 
arte contemporánea. Ángel Cerviño foi membro 
do Consello editorial da revista SINAL (órgano 
de expresión da Asociación Galega de Artistas 
Visuais) e ten participado en diversos proxectos 
editoriais, entre outros: Proxecto edición (CGAC, 
Santiago de Compostela, 2006), Fragmentos 
de cultura contemporánea (Vigo, 2007 – 
2008). Ademais, mantén vivo na rede un blog, 
Turbulencias, sobre arte e literatura.

Nuno Coelho (Bruxelas, 1971). Está licenciado 
en Deseño e Comunicación/ Arte Gráfica pola 
Facultade de Belas Artes do Porto, e durante a 
súa etapa universitaria tamén cursou estudos 
na Escola de Artes Plásticas e Visuais de Mons/
Bergen (Bélxica) como bolseiro Erasmus. Ten 
un Máster en deseño e produción gráfica pola 
Universidade Barcelona e é doutorando en Arte 
Contemporánea.

Na actualidade imparte aulas na Licenciatura e no 
Mestrado en design e multimedia da Facultade 
de Ciencias e Tecnoloxía da Universidade de 
Coimbra e como deseñador freelance desenvolve 
traballos para diversas institucións en Portugal, 
Alemaña, España, Noruega, Palestina e O Reino 
Unido.

Organizou as exposicións Uma terra sem gente 
para gente sem terra e Undesign, entre outras, 
e tamén participou en diversas exposicións 
colectivas en Portugal, Alemaña, Austria, España, 
como “Timeless”, unha exposición que formou 
parte da programación de Experimenta Design 
Lisboa en 2009. 
Con Adam Kershaw, Nuno Coelho publicou Uma 
terra sem gente para gente sem terra - Um livro 
de colorir sobre a Palestina, libro que presentou 
no feet. 
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Feet tipografía

1. Cronograma
Xoves, 16 de decembro

11.00 – 19.00 h: Introdución á tipografía con Andreu Balius

19.30 h: Conferencia de Marcos Dopico: Aínda que chova... deseña. 
Deseño gráfico en Galicia na era global

Venres, 17 de decembro

9.30 – 19.00 h: Introdución á tipografía con Andreu Balius

19.30 h: Conferencia de Dino dos Santos: DSType Foundry: Deseño 
de tipos para xornais

Sábado, 18 de decembro

10.00 – 14.00 h: Introdución á tipografía con Andreu Balius

2. Actividades

Taller de introdución ao deseño de tipografía

Impartido por: Andreu Balius 
Número de participantes: 17, seleccionados por 
currículo.

Andreu Balius é un deseñador tipográfico 
asentado en Barcelona. Especialista en tipografía 
corporativa, deseño editorial, deseño de marca, 
lettering aplicado, etc., servizos que ofrece desde 
a súa fundición dixital Typerepublic. Entre os seus 
traballos destacan a Pradell, un tipo de texto 
inspirado nas letras gravadas por Eudald Pradell 
no século XVII; Carmen, realizada especialmente 
para unha reedición de Carme de Merimée ou 
o Super Tipo Veloz, un traballo de recuperación 
dixital conxunto con Àlex Trochut. Conta ademais 
cunha ampla experiencia docente: é profesor 
asociado da Facultade de Ciencias Sociais e da 
Comunicación da Universidade Pompeu Fabra 
e leva percorrido xa medio mundo (México, 
Francia, A Arxentina, Italia...) dando conferencias e 
realizando cursos e talleres.

É autor do libro Type at work. Usos de la 
tipografía en el diseño editorial, de numerosos 
capítulos de libros e tamén de artigos sobre o 
tema publicados en revistas especializadas.

Perfil dos alumnos: deseñadores gráficos e 
industriais, ilustradores, publicistas, arquitectos.

Obxectivo do taller: Pór en práctica os 
fundamentos do deseño de tipografía, partindo 
dunha base teórica e resolvendo algunha das cuestións técnicas 
implícitas no proceso de deseño.

Igual que no taller de edición, cada alumno asistía co seu propio 
equipo (ordenador e programas de deseño vectorial), mentres que 
os materiais (papel cebola, papel pautado, lapis, etc.) necesarios para 
o desenvolvemento do taller corrían á conta da DAG.



272010

Programa de traballo

1. Introdución 
1.1 Presentación: Proles e contras dun programa 
de 20 horas. 
1.2 [Que] Obxectivos do curso. 
1.3 [Como] Metodoloxía de traballo: 
procedementos, ferramentas, cronograma. 
1.4 Terminoloxía básica no deseño de tipos 
dixitais.

2. Proceso de debuxo (lettering process) 
2.1 A escritura caligráfica como base do debuxo 
de letras. 
2.2 Proporcións. 
2.3 Deseño de caracteres básicos. Da letra á 
palabra-imaxe. 
2.4 Definición do carácter

3. Proceso de dixitalización 
3.1 Escanear ou debuxar directamente en 
pantalla. Posición dos puntos. 
3.2 Opción A: Trazados a Adobe Illustrator CS. 
3.2 Opción B: Trazados a FontLab Studio 5.

4. Proceso de debuxo vectorial 
4.1 Completar o mapa de caracteres. 
4.2 Imprimir probas e corrección.

5. Fase de produción 
5.1 Métrica & Kerning en FontLab. 
5.2 OpenType básico. 
5.3 Xerar fonte. 
5.4 Test. 
5.5 Deseño dunha mostra de letra (type specimen) 
PDF.

6. Comentarios e preguntas frecuentes

Presentación-conferencia de Marcos Dopico: 
Aínda que chova... deseña. Deseño gráfico en 
Galicia na era global

Presenta: Natalia Crecente 
Lugar: Salón de conferencias da Casa das 
Campás (2º andar) 
Día: xoves, 16 de decembro 
Hora: 19.30 h  
Asistencia estimada: 25 persoas

Nunha conferencia que levaba por título Aínda 
que chova... deseña. Deseño gráfico en Galicia na 
era global, Marcos Dopico abordou a situación 
do deseño gráfico en Galicia na actualidade, tras 
a época posmoderna, e fixo un repaso por algúns 
dos debates clave das últimas décadas (local vs. 
global, tradición vs. modernidade, construción 
da identidade, efectos da globalización nas zonas periféricas, 
remuda xeracional, ámbito da formación en Galicia ou movemento 
asociativo).

Andreu Balius cos alumnos do feet tipográfico

Natalia Crecente presenta a Marcos Dopico
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Marcos Dopico é doutor en Belas Artes e profesor de Deseño na 
Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo na que imparte 
as materias de Proxectos de Deseño e Historia do Deseño. Tamén 
colabora como docente cos Estudos de Deseño Superior en Deseño 
Téxtil e Moda de Galicia ESDEMGA, e no Máster en dirección de arte 
publicitaria da Universidade de Vigo.

Ten publicados dous libros: Propuestas para un diseño normal, 
e Arqueología tipográfica: una historia de la tipografía moderna, 
ademais de artigos e relatorios en publicacións especializadas. A 
súa faceta investigadora céntrase na influencia da modernidade no 
deseño contemporáneo.

No seu labor profesional como deseñador é socio do estudio De 
dominio público, que desenvolve a súa actividade nos ámbitos da 
comunicación gráfica, a identidade visual e o deseño editorial. 

Presentación-conferencia de Dino dos Santos

Título: DSType Foundry: Deseño de tipos para 
xornais 

Presenta: Uqui Permui 
Lugar: Salón de conferencias da Casa das 
Campás (2º andar) 
Día: venres, 17 de decembro  
Hora: 19.30 h 
Asistencia estimada: 25 persoas 

O deseñador portugués desvelou algunhas 
claves do seu traballo e fixo un repaso polas 
tipografías realizadas desde 2007 ata a 
actualidade. 

Unha especial atención dedicou a dúas novas 
familias de tipos especialmente deseñadas para 
o uso editorial: Acta & Acto e Velino. A primeira, 
versión serif (Acta) e san serif (Acto) hai pouco 
que foi estreada polo diario chileno La Tercera 
para celebrar o seu sesenta aniversario; mentres 
que a Velino é a principal fonte empregada 
pola publicación Nós en Portugal desde 2009. 
Recentemente tamén viu incluída no novo Diário 
de S. Paulo a Velino xunto coa Prelo e a Prelo 
Slab. Aquí en Galicia, acaba de presentar unha 
tipografía deseñada en exclusiva para La Voz de 
Galicia.

Dino dos Santos naceu en 1971 na cidade do 
Porto e licenciouse en Deseño de Comunicación 
Visual na Escola Superior de Artes e Design de 
Matosinhos, na que agora ensina Tipografía. 
En 1994 fundou o seu estudio DSType e desde 
entón deseña tipos para diferentes institucións, 
revistas e proxectos culturais. Constitúe unha 
referencia internacional do deseño de tipos made in Portugal e as 
súas requintadas fontes obtiveron galardóns tan prestixiosos como 
o Certificado de excelencia ao deseño de tipos que o Type Directors 
Club of New York lle concedeu en 2008. 

Dino dos Santos presenta o seu traballo no feet 2010
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Exposición do feet

A exposición do feet estivo aberta ao público do 1 ao 18 de 
decembro na entrada da Casa das Campás en horario de mañá 
e tarde. A mostra incluía obras e proxectos de edición: galegos, 
portugueses e arxentinos fundamentalmente.

Entre os proxectos máis singulares que se puideron visitar na mostra 
feet podemos citar Mental Movies, unha nova colección da editorial 
arxentina Clase Turista de relatos breves en formato de carteis 
cinematográficos. Trátase dun proxecto multidisciplinar que integra 
literatura, artes visuais, música e cine. Nel os editores pedíronlles a 
distintos escritores que, nuns dez mil caracteres, relatasen a película 
que filmarían se puidesen dispoñer do orzamento dunha película de 
Hollywood. Logo, un artista visual deseñou o póster desa “película 
apócrifa” e un grupo de rock encargouse de compoñer a canción 
pertencente á súa banda sonora.

Outro exemplo da creatividade da Arxentina tivémolo nas obras 
de Eloísa Cartonera, unha cooperativa do barrio de la Boca en Bos 
Aires que comezou a súa andaina a principios de 2003, coincidindo 
coa crise na Arxentina, e que tamén estivo presente no feet. Eloísa 
Cartonera fabrica  libros con tapas de cartón que lles compran ás 
persoas que se dedican a xuntar cartón polas 
rúas e publican fundamentalmente a autores 
latinoamericanos.

Dentro da representación portuguesa, entre 
as que ocupaban un lugar privilexiado as obras 
da Editora Braço de Ferro, houbo tamén outros 
proxectos como os dos arquitectos Pedro 
Campos e Nuno Louro que quixeron facer un 
retrato sensorial do territorio. Con este obxectivo 
percorreron 715 quilómetros do territorio 
continental, en dúas liñas, con dous itinerarios 
diferentes e unha metodoloxía de norte a sur, 
en tempos e percorridos diferentes. Sacaron 
70 fotos en 70 puntos predefinidos. Dous 
territorios e tempos unidos punto a punto pola 
mesma latitude. Convidaron a dous fotógrafos 
para 5 rexistros individuais en latitudes, 

Algúns dos libros de artista da exposición do feet 2010
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preferentemente non consecutivas, á súa escolla. 
Daniel Malhão para a liña ao longo da fronteira, 
Nuno Cera para a liña ao longo da costa. 
O resultado do percorrido é un libro Duas linhas 
de case 150 páxinas, con fotografías e elementos 
gráficos e prefacio de Álvaro Domingues, Mário 
Alves, Samuel Rego, João Seixas e João Ferreira 
Nunes.

Entre os proxectos galegos temos que salientar a 
presenza de: 

Entrecruzar 1
Formou parte do Proxecto-Edición. Cada 
edición variou de formato e contido, aínda 
que o eixe central foi o territorio e os espazos 
públicos. No ano 2006 coordinado por Uqui 
Permui e Antonio Doñate, partiuse da idea de 
que tanto a bandeira coma o himno galegos 
non foran deseñados nin presentados no 
propio territorio. A acción consistía en expor, 
nese momento concreto, como era a nosa 
propia identidade máis alá do territorio 
galego. En Itinerarios de ida e volta invitouse 
a participar a escritores, poetas, comisarios, 
deseñadores, artistas e persoas vinculadas 
a diferentes eidos da cultura que estaban 
investigando dalgún xeito sobre o tema. A 
resposta foi maior do que esperaban; houbo 
un efecto bóla de neve polo que a invitación 
se pasaba por correo electrónico e a rede 
ampliouse máis alá do que os artistas a 
iniciaran.

Entrecruzar 2, Delimitación territorial. A 
ocupación das marxes do espazo
A publicación consta de cinco carteis que 
realizaron cada unha das artistas e colectivos 
para reflexionar sobre a ocupación dos 
espazos públicos. Con anja Lutz, Carme 
Nogueira, Muf, oda projesi e viajo, e editado e 
coordinado por Uqui Permui.

Entrecruzar-tres
Un arquivo de materiais sobre as feiras en 
Galicia e na fronteira con Portugal. Os toldos 
espallándose sobre o territorio de maneira 
orgánica, a inmediatez da oferta e da demanda, 
os fíos invisibles que sitúan este comercio 
efémero, verificando a facilidade de emerxeren 
entre as rúas os máis dispares produtos. O 
formato final foi un documental, dirixido por 
Marta Piñeiro e Uqui Permui.

Fanzinecolores
Ademais de autores consolidados coma os do 
Proxecto Edición, tamén houbo un lugar para 
as propostas frescas de artistas novos. Neste 
apartado podemos citar o traballo de dúas 

mozas galegas, Noemí Díaz e Eva Morell, que 
presentaron no feet fanzinecolores. Un fanzine 
que nace coa intención de promover o traballo 
de artistas emerxentes, novos creadores e 
aqueles consolidados mediante unha proposta 
peculiar: a partir dunha cor créanse as obras 
que formarán parte dun fanzine trimestral e 
monográfico, a través das súas colaboracións.

Influences
Por último, a prestixiosa editorial, Shift, 
participou con Influences de Anna Gerber 
e Anja Lutz, un dicionario das influencias e 
referencias do Deseño Gráfico con forma de 
léxico, que constitúe un valioso instrumento de 
investigación e unha rica fonte de inspiración 
para todos os deseñadores.

Para a elaboración do libro, preguntaron a preto 
de douscentos deseñadores gráficos de todo 
o mundo por aquilo que estaba a influír neles 
e no seu traballo. As súas respostas revelan os 
catalizadores ocultos que impulsan e motivan 
os deseñadores gráficos na actualidade e 
ofrecen unha visión completa do seu proceso 
de traballo. Ademais, as entradas permiten 
que nos fagamos unha idea da inxente 
cantidade de traballo e de investigación que 
se acha detrás de cada proxecto creativo. 
Influences: A lexicon of contemporary graphic 
design realizouse cun sistema de base de 
datos de publicación en liña especialmente 
desenvolvido por Stephan Maximilian Huber.

Anexo: Listaxe completa de participantes e obras 
no feet

Carlos Rodríguez-Méndez: Hombres sentados, 
Casas Gallegas

Editora Braço de Ferro: S/he is Her/e, Wanda 
II, Sol, A Economia do Artista, Relógio Capital, 
Mostruário de horas tecidas, Bar introspectivo 
ocupado (cultura em potência), Biografia de 
uma praticante invisível. [...], Ámanhã 1909–2009, 
Navio Vazio (a), Lebre 1, Lebre 2, Impossuível, 
Girls are dreaming about enormous machines, 
Encantadoras de serpientes

Oficina do Cego: Isilda ou a mudez dos códigos 
de barras 

La Más Bella: La Más Bella Anda

Editorial Vox: Hatuchay, Cartonerita

Editorial Clase Turista: Mental Movies, Manual de 
supervivencia para los días del gran desastre, 
Mirad al cielo: ¡los renos caen ardiendo!,Horny 
housewife kidnapped 

Eloísa Cartonera: La banda del 100 pies
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Editorial Shift: Influences

Nuno Coelho e Adam Kershaw: Uma terra sem 
gente para gente sem terra 

Proxecto Edición: Entrecruzar 1, 2, 3

Pedro Campos e Nuno Louro: Duas linhas 

Através editora: Noente paradise

Noemí Díaz e Eva Morell: Fanzinecolores

María Prada: (Desmontar la) SOBERRRBIA...!!!

Asociación ideasdosapoconcho: Sen título

O feet nos medios

Enlaces aos medios dixitais que se fixeron eco do 
feet 2010:

• http://sardinha.novaxove.com/2010/10/28/
feet-o-primeiro-foro-de-edicion-e-tipografia-en-
galiza/

• http://www.creativacultural.com/creativa/feet

• http://avozdevilalba.blogspot.com/2010/11/
celebrase-en-pontevedra-o-foro-de.html

• http://www.xornal.com/artigo/2010/12/02/
cultura/pontevedra-acolle-ate-sabado-expertos-
edicion-tipografia/2010120219294800549.html

• http://diariodepontevedra.galiciae.com/
nova/69306.html

• http://www.lavozdegalicia.es/
pontevedra/2010/12/03/0003_8887061.htm

• http://www.galiciahoxe.com/mare/gh/fasero-
cualifica-estratexico-sector-do-produto-grafico/
idEdicion-2010-12-03/idNoticia-617132/

• http://www.grupoescomunicaciongalicia.
com/artigo/25324/total-empresas-culturales-
censadas-galicia-desarrolla-actividad-principal-
marco-produccion.html

• http://www.elcorreogallego.es/tendencias/
ecg/pontevedra-acoge-foro-feet-edicion-
tipografia-2010/idEdicion-2010-12-03/
idNoticia-617150/

• http://itrynottothink.com/wordpress/?p=2415

• http://www.fervenzasliterarias.com/NOVAS/
Novas.htm#Feet_2010

• http://www.briefinggalego.com/asociacion-dag-
feet-2010

• http://www.centrocoreografico.org/novas/nova.
php?id=800&lg=gal

• http://www.xornal.com/artigo/2010/12/04/
cultura/revista-mas-bella-reinventase-
pontevedra/2010120400090001418.html

• http://veredes.es/blog/feet-2010/

• http://www.xunta.es/notas-de-prensa?content=/
Portal-Web/Contidos/Novas/nova_
estandar9332.html

• http://duvi.uvigo.es/index.php?option=com_con
tent&task=view&id=4233&Itemid=50

• http://lamasbellablog.blogspot.com/2010/12/
mar-bela-en-feet-pontevedra.html

• http://andreu-viatges.blogspot.com/2010/12/
feet-2010-taller-de-tipografia.html

• http://www.sond3.com/es/proyecto/93/a-mar-
bela/

• http://www.martinovillaverde.com/

• http://www.asociaciondag.org/comeza-o-
feet-115.html

• http://www.europapress.es/cultura/noticia-
galicia-foro-edicion-tipografia-2010-reunira-
pontevedra-profesionales-diseno-grafico-
galicia-portugal-20101202191027.html

• http://www.lavozdegalicia.es/
sociedad/2010/12/18/0003_8917095.htm
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A DAG renova a súa Xunta Directiva
14 de xaneiro de 2011 
Asemblea Xeral de socios 
Galería Sargadelos, Santiago de Compostela

Con motivo dos catro anos de vida da Asociación 
e, de acordo co protocolo fixado nos Estatutos 
que establece que os membros da Xunta Directiva 
se elixen cada catro anos, convócanse eleccións. 
Tras as deliberacións da Asemblea Xeral, celebrada 
o 14 de xaneiro de 2011 na galería Sargadelos 
de Santiago de Compostela, os socios da DAG 
elixen por unanimidade como presidente a Marcos 
Dopico; como vicepresidente, a Segundo Fdez; e 
como secretaria, a Natalia Crecente. José Javier 
Pérez continúa como tesoureiro da DAG e decídese 
que os novos vogais sexan: Uqui Permui, José 
Ramón Méndez, Lía Santana, Óscar Otero, Martiño 
Villaverde, Alberto Rodríguez e José Antonio Pérez.

Ademais da renovación do equipo de Goberno, 
a Asemblea Xeral aprobou a introdución nos 
estatutos das seguintes modificacións relativas á 
condición de socios DAG:

• Créase a figura do socio novel, co fin de 
facilitarlles a todos aqueles deseñadores e 
deseñadoras que comezan a súa carreira 
profesional a incorporación á DAG. O socio novel 
gozará dos mesmos dereitos e deberes que un 
socio ordinario, pero durante os dous primeiros 
anos na asociación poderá solicitar unha redución 
do 50 % na cota trimestral.

• Establécese que os socios estudantes tras finalizaren os seus 
estudos pasen automaticamente a seren socios noveis ou ordinarios 
segundo a súa situación.

• Fíxase a cota estudante nun 15 % da cota de socio ordinario. 

A nova sede oficial da DAG 
marzo 2011 
Centrosociocultural A Trisca 
Corredoira das Fraguas, 92 
15703 Santiago de Compostela

En marzo, a Asociación Galega de Deseñadores traslada a súa sede 
do estudio Uqui-Cebra, que ata o momento viña desempeñando ese 
papel, ao centro sociocultural A Trisca en Santiago de Compostela, 
que se converte na nova sede oficial da DAG grazas a un acordo de 
colaboración entre a concellaría de Cultura e a DAG. O concello cédelle 
á DAG o uso dun despacho no 2º andar e mais das salas para reunión 
do centro, e, a cambio, a Asociación comprométese a poñer en marcha 
unha programación cultural na Trisca.



342011

Acción DAG
xaneiro a maio 2011

Tras o éxito colleitado polo feet, foro de edición e tipografía, en 
decembro, como resultado do traballo conxunto desenvolvido pola 
Asociación Galega de Deseñadores (DAG) e a Axencia Galega das 
Industriais Culturais, dependente da Consellaría de Cultura e Turismo, 
as dúas entidades continúan a colaborar neste 2011 nun novo proxecto.

Trátase de Acción DAG, unha iniciativa da Asociación Galega de 
Deseñadores que botou a andar a principios de ano e coa que se 
pretende contribuír a visibilizar o colectivo dos profesionais do deseño 
gráfico e industrial en Galicia e o seu traballo.

A DAG é unha asociación sen ánimo de lucro que desde a súa 
constitución en 2006 traballa para impulsar o deseño galego, e en 
consonancia cos fins que persegue, presenta  agora esta acción 
destinada a amosar e pór en valor os últimos proxectos de deseño 
feitos en Galicia ou por deseñadores/as galegos/as.

O nome de Acción DAG remite á idea de movemento porque, aínda en 
circunstancias económicas adversas coma as actuais, o sector móvese, 
evoluciona, e en absoluto está estancado. Así o confirma a actividade e 
mais os recoñecementos acadados polos socios da DAG día tras día.

A vontade de rachar con prexuízos coma o anterior do inmobilismo ou 
outros, tamén moi espallados entre o público xeral, como o de que o 
deseño galego non existe ou o de que en Galicia non se fai deseño de 
calidade, son o xerme da iniciativa, e a finais de xaneiro, a DAG lanza 

Folleto deseñado por Marcos Dopico para a promoción da mesa de debate
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unha convocatoria para que os deseñadores lle 
envíen unha mostra dos seus traballos nas distintas 
categorías: deseño gráfico, web, de produto, etc.

Ao chamamento responden máis de trinta estudios 
que remiten unha selección dos mellores traballos 
realizados nos últimos dous ou tres anos, probando 
así que o nivel do deseño galego non só é alto, 
senón que ademais destaca pola súa diversidade e 
heteroxeneidade.

Aínda que Acción DAG é un proxecto da Asociación 
Galega de Deseñadores, a iniciativa enmárcase no 
proxecto Creativa, programa cultural interdisciplinar 
levado a cabo conxuntamente pola Axencia Galega 
das Industrias Culturais e a Direccão Regional de 
Cultura do Norte co financiamento dos fondos 
FEDER da UE, e pertencente ao Programa Europeo 
de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal.

Por último, só queda sinalar que iniciativas deste 
tipo dificilmente verían a luz de non ser polo apoio 
de institucións públicas e neste caso hai que citar 
dúas. En primeiro lugar a Agadic que soubo ver a 
importancia do deseño como ferramenta estratéxica 
para a innovación no ámbito empresarial e cultural e 
patrocinou por segunda vez xa un proxecto da DAG, 
e en segundo lugar ao CGAC, que cedeu as súas 
instalacións para a celebración da Mesa redonda: 
Radiografía do deseño galego que con motivo 
da presentación de Acción DAG se celebrou en 
Santiago de Compostela o día 6 de maio.

Obxectivos de acción dag
• Promover o deseño en Galicia como actividade 

relevante nos ámbitos da cidadanía e os sectores 
profesionais, empresariais e culturais. 

• Abrir un novo espazo como “rexistro de traballo” 
continuo dos proxectos do deseño galego e 
convertelo nun referente para as empresas, 
institucións, estudantes e xente interesada no 
deseño e na cultura en xeral. 

• Fomentar as sinerxías e intercambios profesionais 
e culturais dentro do colectivo dos deseñadores.

• Crear un rexistro documental teórico-práctico da 
historia contemporánea do deseño en Galicia 

Convocatoria e desenvolvemento
A DAG creou un grupo de traballo formado por sete 
persoas: Uqui Permui, Marcos Dopico, Óscar Otero, 
Segundo Fernández, José Antonio Pérez, Martiño 
Villaverde e Laura Rubio que se encargaron da 
planificación, organización e coordinación de todas 
as actividades do proxecto.

A Asociación Galega de Deseñadores lanzou unha 
convocatoria aberta a todos/as deseñadores/
as galegos ou que traballan en Galicia, 

independentemente de que fosen socios da DAG 
ou non, para tratar de reflectir coa maior fidelidade 
posible o actual panorama do deseño galego.

O equipo de traballo de Acción DAG realizou 
un traballo de difusión da convocatoria entre o 
colectivo de profesionais co fin de lograr unha ampla 
representación en todas as disciplinas do deseño: 
industrial, mobiliario, gráfico, web, multimedia, etc.

A cada deseñador/a, axencia, estudio ou colectivo 
pedíuselle que seleccionase libremente cinco 
proxectos de entre todos os creados nos últimos 
dous anos, aínda que se valoraban especialmente 
aquelas propostas máis inéditas.

Cada proxecto debía incluír:

• Entre 5 e 8 imaxes representativas do proxecto en 
formato JPG e en calidade alta.

• Unha ficha cos seguintes datos: Nome do estudio 
/ axencia / deseñador ou colectivo. Colaboradores 
(fotógrafo, ilustrador, tipógrafo...). Nome do 
proxecto. Cliente. Ano. Categoría (Identidade 
corporativa, tipografía, gráfica aplicada, 
web, audiovisual, mobiliario, stand, industrial, 
embalaxe...).

• Texto descritivo do proxecto con explicacións 
acerca da metodoloxía, referentes, proceso de 
traballo...

Nunha primeira convocatoria recibíronse traballos 
ata o día 28 de febreiro de 2011. Unha vez concluído 
o prazo de entrega, o equipo de traballo da 
DAG realizou unha escolma dos proxectos máis 
relevantes, baseada na súa calidade e na coherencia 
do conxunto do traballo do estudio/deseñador/a ou 
axencia.

A DAG velou en todo momento por unha correcta 
difusión dos proxectos e imaxes enviados, que só 
se utilizaron para ás actividades inscritas dentro de 
Acción DAG.

Formato expositivo
Acción DAG arrancou na rede, xa que pretende ser 
un rexistro de traballo en curso, un proxecto vivo, 
permanentemente renovado e con continuidade. 
Neste senso o espazo web resulta o formato 
expositivo máis coherente e inmediato. Creouse 
para a ocasión o subdominio http://acciondag.
asociaciondag.org, dentro do propio dominio 
do espazo web da Asociación DAG http://www.
asociaciondag.org. O contacto e a interlocución 
cos participantes realízase a través do enderezo de 
correo electrónico: acciondag@asociaciondag.org.

A web de Acción DAG posúe un formato blog 
para o que se empregou a plataforma Wordpress 
(www.wordpress.com) e o tema/modelo F8 Lite en 
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formato portfolio que permite a estruturación dos 
contidos por categorías (deseño web, editorial, 
instalación, etc.) e por estudio/deseñador/axencia. 
Para orientarse dentro da páxina, o usuario pode 
empregar esas mesmas categorías, os datos sobre 
os estudios ou realizar buscas directamente por 
palabras clave.

O deseño da web prioriza a imaxe e a facilidade de 
navegación e ofrece información técnica, descrición 
metodolóxica e información teórica sobre cada 
proxecto. Cada estudio/deseñador/axencia ademais 
posúe unha ficha de información e contacto.

Tanto os relatorios da Mesa de Acción, como 
unha recompilación dos mellores traballos da 
web quedarán plasmados nunha publicación que 
verá a luz nos próximos meses. Para a versión en 
papel de Acción DAG reservamos o debate máis 
crítico, o achegamento á historia e mais a análise 
sobre o estado actual da disciplina, en definitiva a 
repercusión recíproca entre o deseño, a industria e 
a cultura. 

Difusión
O equipo de traballo da DAG creou unha imaxe 
gráfica para o proxecto. O programa gráfico inclúe 
a súa adaptación flexible a todo tipo de eventos 
relacionados con Acción DAG como a Mesa de 
Acción, recoñecible.

A estratexia de difusión baseouse nunha importante 
actividade na rede Internet, en especial nas redes 
sociais Facebook e Twitter, e a través de canles rss. 
Ao sumarlle ao potencial do formato web o das 
redes sociais, a difusión de cada un dos proxectos 
de Acción resulta inmediata.

Deseñadores participantes:
• André Simon
• Arinspunk
• Cenlitrosmetrocadrado
• De Dominio Público
• Desescribir
• Era Comunicación
• Esteban Carballido
• Estudio Belda
• Frutods
• Jorge Ageitos
• María Ramos
• Martiño Villaverde Estudio
• Marujas Creativas
• Mauro Hernández
• Múltipla Imagen Global
• Nadadora
• Ográfico
• Oitenta
• Óscar De Castro
• Óscar Germade

• Óscar Otero
• Pancho Lapeña
• Permuy Asociados
• Piedrapapeltijera
• Rafa Cáccamo
• Revisión
• Sistema Diseño
• Sond3
• Ta Ta Ta
• Unlimited Creative Group
• Uqui-Cebra
• Mesa De Acción. 
• Radiografía Do Deseño Galego

Mesa de debate: Radiografía do deseño 
galego

Mesa de debate e presentación do proxecto da 
Asociación Galega de Deseñadores, Acción DAG, 
no que participan máis de 30 estudios galegos de 
deseño industrial e gráfico cos seus traballos.

Día: 6 de maio de 2011 
Hora: 18.00 – 21.00 h. 
Lugar: Auditorio do Centro Galego de Arte 
Contemporánea en Santiago de Compostela. 
Entrada libre 
Asistencia estimada: Entre 200 e 250 persoas.

Introdución. Deseño galego hoxe
Para falar do deseño galego nos últimos anos 
irremediablemente temos que remitirnos ao 
contexto internacional. O fenómeno da globalización 
nas últimas décadas, cunha especial incidencia 
na transformación das zonas periféricas, é sen 
dúbida un dos grandes condicionantes do deseño 
contemporáneo ao que Galicia non é allea.

Na última década asistimos a unha inevitable 
desterritorialización dos creadores. Isto provoca 
tamén unha descentralización dos ámbitos de 
influencia e dos núcleos de poder en todos os 
niveis, do centro ata as periferias, ata a aldea 
global. Podemos observar virtualmente que é o 
que acontece en todo o mundo, temos acceso ás 
ferramentas e aos recursos para poder aplicar os 
nosos coñecementos e podemos desprazarnos 
fisicamente a calquera lugar do mundo. Os países 
non posúen xa fronteiras e ansían estar no mundo 
utilizando as mesmas estratexias globais para non 
perder o tren da modernización. A combinación 
de dinámicas globais e locais resulta o maior 
signo actual de modernidade e define boa parte 
da situación do deseño en Galicia arestora. Neste 
contexto, que lugar ocupa o deseño galego? queda 
espazo para a identidade? Sen dúbida un dos 
grandes estímulos nos vindeiros anos será o de 
descubrir como este deseño periférico desenvolve 
os seus propios mecanismos de resposta que 
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logren facer compatible esa modernización internacional inevitable cun 
deseño con identidade propia.

Se ben os últimos trinta anos marcaron en Galicia o inicio da 
consolidación do deseño como unha actividade moderna, como 
unha oportunidade para reflectir todas as ansias de renovación da 
sociedade, nas vindeiras décadas coas empresas creando produtos 
para calquera mercado, o gran factor da competitividade será o da 
calidade, o do deseño como valor engadido. Isto será sen dúbida o 
próximo signo inequívoco da incorporación das 
empresas e institucións á nova modernidade. 

Os tempos son chegados...

Programa
Con motivo da presentación do proxecto Acción 
DAG, a Asociación Galega de Deseñadores 
promoveu unha mesa de debate sobre a situación 
do deseño galego. Diferentes profesionais e 
docentes expuxeron a súas ideas, experiencias e 
perspectivas acerca do futuro do deseño.

Moderadora
Emanuela Saladini, investigadora do Departamento 
de Historia da Arte da USC e profesora do Máster 
en arte, museoloxía e crítica contemporáneas.

Participantes
• Manuel del Río, deseñador e membro do estudio 

Cenlitrosmetrocadrado, xunto con Xabier Rilo e 
Ricardo Tubío.

• Marcos Dopico, deseñador gráfico e profesor 
de Deseño na Facultade de Belas Artes da 
Universidade de Vigo.

• Óscar Otero, deseñador web en A navalla suíza.

• Pepe Barro, deseñador gráfico e membro do 
estudio Revisión, xunto con Lía Santana e Xosé 
Salgado.

Deseñadores participantes na mesa de debate 
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• Suso Vázquez, arquitecto e deseñador gráfico xunto a Cibrán Rico no 
estudio Desescribir.

• Uqui Permui, deseñadora gráfica do estudio Uqui-Cebra.

• José Ramón Méndez, deseñador industrial e director da Escola 
Universitaria de Deseño Industrial da Universidade da Coruña.

Difusión

Páxina web da DAG e do proxecto Acción DAG.
Á páxina web da Asociación na que se colgan 
habitualmente todas as novas sobre as actividades 
da DAG, hai que engadir a propia páxina de Acción 
DAG. Esta última que nun primeiro momento 
funcionaba a modo de web promocional con 
información sobre o acto de presentación: lugar, 
hora, conferenciantes, contidos da mesa redonda... 
presentouse publicamente o día 6 e desde entón 
funciona como colector de todos os traballos dos 
deseñadores participantes no proxecto.

A través das redes sociais, onde a DAG conta con 
moitos seguidores —máis de 400 en facebook— e 
147 en twitter, onde tamén está presente desde hai 
pouco.

Por último, moitos dos socios contribuíron a difundir 
o evento a través dos seus blogs e contas de twitter 
persoais. Este é o caso de Segundo Fernández con 
Vidagráfica, ou do blog de Cenlitrosmetrocadrado, 
entre outros.

Vídeos
Coas gravacións realizadas durante o 
desenvolvemento da Mesa de Acción, editáronse 
cinco vídeos cunha duración de entre 15 e 5 
minutos, e que recollen a introdución de Marcos 
Dopico, as intervencións de Pepe Barro e Manuel 
del Río, Uqui Permui e Óscar Otero, Suso Vázquez 
e José Ramón Méndez, e por último a conclusión 
de Emanuela Saladini. Uqui Permui encargouse 
da selección e da montaxe, e o material está 
dispoñible en Youtube para que todos aqueles que 
non estiveron presentes, poidan acceder a el de 
xeito cómodo e fácil.

Mailing, invitacións e folletos
A promoción realizouse fundamentalmente a través 
do correo electrónico pero tamén do correo postal. 
En total imprimíronse 500 invitacións e 300 folletos 
para repartir durante os días previos e tamén o 
mesmo día do evento entre todas as persoas, 
empresas, institucións públicas,... interesadas no 
proxecto.

Entre os destinatarios que recibiron información a 
través do correo electrónico e postal  temos que 
citar a: 
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• Os socios da DAG.

• Estudios, axencias ou empresas galegas 
vinculadas pola súa actividade co deseño 
industrial e gráfico.

• Asociacións de deseñadores do resto de 
España: AGA (Asturias), ADCV (Valencia), Dimad 
(Madrid), AAD (Andalucía), Read (Red Española 
de Asociacións de Deseño Gráfico, Interior e de 
Produto), etc.

• Outras asociacións galegas coma AGPI 
(Asociación Galega de Profesionais da Ilustración), 
Eganet (Asociación de Empresas Galegas 
Adicadas a Internet e ás Novas Tecnoloxías), 
colexios de arquitectos, etc.

• Fundacións en xeral, con especial atención 
a aquelas cunha vinculación máis directa co 
ámbito do deseño: a Fundación María Martínez 
Otero, a Fundación Pedro Barrié de la Maza, a 
Fundación para o Fomento da Calidade Industrial 
e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia, 
a Fundación Centro Galego da Artesanía e do 
Deseño, a Fundación Cidade da Cultura...

• Espazos expositivos públicos ou privados 
implicados na difusión da cultura do deseño: 
Palacio de Exposicións Kiosko Alfonso, Sirvent, 
Sargadelos, Museo de Arte Contemporánea Gas 
Natural Unión Fenosa, Museo de Belas Artes da 
Coruña, Marco...

• Cámaras de comercio, asociacións de 
empresarios, Clúster do Produto Gráfico e do 
Libro Galego e persoeiros do mundo académico e 
da cultura.

• Os estudantes

• Unha vez máis e como xa é habitual, a DAG fixo un 
especial esforzo por publicitar entre as escolas 
de deseño de toda Galicia o proxecto e a mesa 
de debate. Envióuselles información e invitación 
á  EASD Pablo Picasso (A Coruña), á Ramón Falcón 
(Lugo), á Antonio Faílde (Ourense), á Escola de 
Belas Artes de Pontevedra e á Aula D de deseño 
gráfico e deseño de interiores (Pontevedra). 
No caso da EASD Mestre Mateo, en Santiago, a 
xerente da DAG reuniuse cos responsables da 
Área de deseño de produto para explicarlles polo 
miúdo en que consistía o proxecto e convidar a 
profesores e alumnado a participaren na xornada.

• A derradeira epígrafe sería o dos medios de 
comunicación (electrónicos, prensa escrita, radio 
e televisión) entre os que tamén se difundiu o 
evento a través de notas de prensa e dossieres 
informativos.

Perfil do público

O perfil maioritario do público asistente era o dun 
profesional pertencente ao ámbito do deseño 
gráfico e industrial. Cómpre lembrar a este respecto, 
que só a DAG xa conta entre as súas filas con 
representantes en 25 estudios ou empresas, coa 
seguinte distribución territorial:

Santiago de Compostela (10): Uqui-Cebra, O Gráfico 
Deseño, Permuy e Asociados, Marujas Creativas 
S. C., Jorge Ageitos Gráfica Creativa, Francisco 
Lapeña Otero, Cenlitrosmetrocadrado, Ekinocio 
Comunicación, Televés e Compañía de Radio 
Televisión de Galicia.

A Coruña (7): Grupo Revisión Deseño, Torné 
Asociados, Desescribir, Studio Belda, Sistema 
Diseño, Efímera, Nice Trip Galicia.

Pontevedra (4): De Dominio Público, Era 
Comunicación, FrutoDS, OQO Editora.

Vigo (4): Estudio de Diseño Rafa Cáccamo, Radar 
Estudio, Múltipla Imagen Global, Edea.

O Porriño (1): Grupo Visual MS.

Moaña (1): Estudio Martiño Villaverde.

Ames (1): A navalla suíza.

Lugo (1): Sond3.

Madrid (1): Diario Público.

A isto engádese o feito de que se trataba dunha 
convocatoria aberta na que participaban outros 
estudios e deseñadores de fóra da DAG e que 
desenvolven a súa actividade en Galicia, coma por 
exemplo: TA TA TA, Piedrapapeltijera, Unlimited 
Creative Group, Oitenta, Arinspunk, Ipanema 
Gráfica ou Óscar de Castro, e tamén deseñadores 
galegos que traballan fóra de Galicia. Nesta última 
circunstancia atoparíanse Isaac Piñeiro de Nadadora 
(Valencia), Óscar Germade (Cataluña) ou André 
Simón (Madrid).

A mesa de debate tamén espertou interese entre 
profesionais non vinculados con Acción DAG, 
debido sobre todo á escaseza de encontros 
deste tipo en Galicia. Sabemos que membros de 
empresas coma Daqb Design, Galopín Parques, 
Estudio Nómada, Studio Marabillarte, Idear 
Comunicación Visual, Enkenda, ou representantes 
da Asociación Adouspuntocero que engloba a 
profesionais relacionados cos social media tamén 
estiveron presentes porque confirmaron a súa 
asistencia e nos felicitaron pola iniciativa.

Cómpre destacar por último a presenza de 
estudantes entre o público asistente. A maioría 
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eran alumnos (entre 50 e 60) do último ano da 
carreira da EUDI de Ferrol que viaxaron a Santiago 
acompañados por profesores da escola, pero tamén 
había unha pequena representación de alumnos 
do Máster en dirección de arte publicitaria da 
Universidade de Vigo.

O debate. 
Mesa de acción. Radiografía do deseño 
galego

O deseño galego esperta interese, ou cando menos 
iso parece, a teor do numeroso público que o 
venres pola tarde ateigaba o Auditorio do CGAC 
en Compostela na presentación de Acción DAG. 
Ese día, na mesa de Acción DAG, sete deseñadores 
compartiron con todos os asistentes as súas 
reflexións e dúbidas acerca do papel do deseñador 
e do deseño na sociedade.

Abriu o debate, o presidente da DAG, Marcos 
Dopico, quen comezou por destacar a importancia 
do escenario no que nos situamos. Nun momento 
como o actual en que as fronteiras e o contorno 
perden importancia, onde cada vez máis se 
confunden os referentes locais e internacionais, e 
as empresas apostan por crear produtos similares 
en todo o mundo, facilmente reproducibles e 
exportables, emerxe con forza un deseño, neutro, 
homoxéneo e “internacional”.

O traballo dos deseñadores, e dos galegos en 
particular, non é alleo a estas circunstancias e na 
súa opinión a internacionalización ten unha dobre 
lectura: unha positiva porque supón a equiparación 
do deseño galego co deseño que se fai en calquera 
outro lugar do mundo, pero por outra banda 
aparece o risco da despersonalización, da perda da 
identidade.

Esta tensión entre o global e o local, a tradición e a 
modernidade é precisamente un dos retos aos que 
se enfrontan os deseñadores galegos actuais e a 
causante de que estean a transitar camiños novos e 
a ensaiar estratexias e fórmulas, cada un na procura 
dunha resposta propia e persoal a ese desafío.

Para Pepe Barro que nos preguntemos acerca da 
identidade do deseño galego é positivo e sinónimo 
de rebeldía fronte ás tendencias homoxeneizadoras 
dominantes. Na súa opinión este debate non é 
novo, e xa nos oitenta os profesionais tiveron que 
reflexionar sobre este tema á hora de resolver a 
cuestión da identidade gráfica galega. Para el, a 
clave está na actitude do profesional, o deseñador 
debe traballar sen prexuízos e cun espírito crítico 
que o leve a cuestionar todo, ata o máis evidente. 
Profundo coñecedor da cultura galega, cre que 
non hai que ter medo a mesturar referencias 

(Castelao ou Ródchenko) porque o que “un é” á 
forza deixa unha pegada no seu traballo. Considera 
tamén que correr riscos é inevitable nun oficio 
coma o de deseñador que precisamente esixe que 
continuamente se estea a “reinventar”.

Manuel del Río defendeu a implicación do 
deseñador no tecido social do país co fin de 
melloralo. Na súa opinión, ese pretendido “valor 
engadido” que algúns lle atribúen ao deseño 
garda unha estreita relación coa economía. 
Desde esta perspectiva, o valor do deseño sería 
unicamente económico, algo que serve para 
vender máis. En Cenlitrosmetrocadrado cren que 
o deseño posúe moitos máis valores e que está 
na man do deseñador optar por apoiar modelos 
de crecemento alternativo, respectuosos co 
patrimonio, coa cultura e coa xente. Por exemplo, 
sempre se fala da tradicional eiva industrial do país, 
mais tamén é certo que Galicia conta cunha longa 
tradición artesanal. Por que non tirar proveito desa 
riqueza establecendo modelos de colaboración 
cos artesáns, na liña de iniciativas como a de Elías 
Cueto, e do seu deseño María, unha cadeira de 
madeira de castiñeiro, e que constrúen carpinteiros 
locais. Experiencias coma esta son a proba de  
que é posible facer mobles de calidade e orixinais 
mediante prácticas colaborativas entre os distintos 
axentes locais e os deseñadores, e ao tempo pór 
en valor a nosa capacidade artesanal e os materiais 
autóctonos.

Uqui Permui que centrou a súa intervención no eido 
da edición, comezou por sinalar que só na Feira de 
Frankfurt se presentan cada ano uns 400.000 títulos 
novos. Trátase dunha cifra elevada, mais cantos 
destes libros están ben editados? Na súa opinión, 
tendo en conta o interese crecente polos novos 
medios e a perda da sensibilidade do papel, cada 
vez será máis necesario un plus que xustifique o 
libro impreso e ese plus depende en boa medida do 
traballo do deseñador. Quixo resaltar tamén o papel 
uniformador da rede, que é o global por excelencia, 
e a contradición que supón á hora de traballar, 
o feito de que teñamos que usar as mesmas 
ferramentas para dar respostas a problemas que se 
cadra non son tan globais. 

O deseñador web, Óscar Otero, lembroulles a 
todos que pese ao que poida parecer, o deseño 
web non é unha disciplina tan nova. A isto aínda 
hai que engadir que se trata dun medio sempre 
en continuo cambio e movemento e que avanza 
a unha velocidade prodixiosa. Na súa opinión aos 
deseñadores custounos entender a web e esa é 
unha das causas de que non aproveitemos todas 
as posibilidades que nos ofrece. Internet non ten 
só unha dimensión visual, e o deseñador debe 
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interesarse por todas esas outras dimensións, pola 
arquitectura da información, polo código, polas 
bases datos. Comparte totalmente a idea formulada 
por Bruce Mau no seu Manifesto incompleto de 
que o deseñador debe inventar as súas propias 
ferramentas. De aí que na Navalla suíza exista un 
departamento I+D+C, precisamente con este 
obxectivo de desenvolver aplicacións adaptadas 
ao que eles fan, ou mellor aínda, ao que pensan que 
poden facer.

Para Suso Vázquez, o deseño é comunicación. 
Porén, tanto el coma o seu compañeiro en 
Desescribir, Cibrán Rico, notan que a linguaxe do 
marketing e da publicidade ten un peso excesivo 
na sociedade e, sobre todo, no deseño. Ao seu ver, 
aínda que falar de deseño é falar de dar forma visual 
a unha idea, isto non ten nada que ver coas modas 
e habería que empezar a desterrar concepcións 
superficiais coma esta. Este labor correspóndelle 
en primeiro lugar aos deseñadores, pero tamén á 
sociedade, porque o deseño fano os deseñadores 
pero tamén o resto da sociedade e, sobre todo, 
a industria gráfica á que se lle debería esixir que 
aposte e asuma máis riscos neste sentido.

Conscientes de que representan un caso especial 
—son dous arquitectos que se dedican ao deseño 
gráfico— cren que iso lonxe de ser unha pexa é 
unha oportunidade, porque teñen a firme convicción 
de que calquera disciplina que busca referencias só 
dentro dela se autolimita. E por suposto, o deseño 
non é unha actividade menor fronte á arquitectura. 
Do mesmo que xeito que tampouco concordan 
con esa idea tan espallada do deseño como algo 
pegado que suma: o deseño ten valor de seu.

O director da EUDI, José Ramón Méndez, tamén 
nunha liña crítica coa concepción do “deseño 
como valor engadido” asegurou que esta visión 
corresponde a xente allea ao deseño e que 
interpreta mal, pero que non existe na práctica. 
Precisamente son conceptos coma este ou o do 
deseño como “ocorrencia” os causantes da enorme 
confusión existente ao redor da profesión de 
deseñador.

Recoñece neste desprestixio unha certa culpa 
por parte dos propios deseñadores, sempre 
fascinados polo último proxecto que teñen entre 
mans. Valoramos por enriba de todo a actividade 
creativa, pero non habería que descoidar tampouco 
o ámbito da investigación. Lamentou profundamente 
a escaseza de artigos e publicacións de referencia 
sobre o tema e confesou que, nesta materia, aínda 
queda un longo camiño por percorrer.

Por último, na era da fascinación pola tecnoloxía, non 
quixo deixar de reivindicar o aspecto humanista e o 

contexto cultural como dous referentes que sempre 
deberían guiar o traballo dos profesionais e que 
curiosamente non adoitan cambiar tanto.

Finalmente, a presentadora do acto, Emanuela 
Saladini, deu por finalizada a sesión tras recordar  
unha experiencia desenvolvida polo artista francés, 
Christian Boltanski, coñecido polas súas instalacións, 
e que consistía na elaboración dun inventario de 
obxectos de varias mulleres. Segundo o propio 
artista, tratábase de obxectos que non dicían nada 
das mulleres que había detrás e, ao parecer da 
investigadora do Departamento de Arte da USC, 
velaquí radicaría o auténtico valor do deseño: aquel 
capaz de conseguir que os obxectos digan algo 
das persoas e que nos permite recuperar o pracer 
estético da obra.

Conclusións

Poucas son as ocasións que temos en Galicia de 
celebrar un foro de debate a este nivel ao redor do 
deseño. Neste senso, un dos principais obxectivos 
da Mesa de Acción, reunir os principais axentes 
implicados na disciplina profesional e académica 
do deseño en Galicia, cumpriuse sobradamente. 
A Asociación DAG fixo un esforzo importante na 
difusión do evento entre as facultades universitarias 
onde se imparten materias de deseño, entre as 
escolas superiores de deseño, entre os profesionais 
do deseño e entre as principais autoridades do 
eido da cultura. A convocatoria logrou reunir 
a preto de 250 persoas no Centro Galego de 
Arte Contemporánea, cunha alta porcentaxe de 
estudantes universitarios e profesionais novos que 
inician a súa carreira profesional. Este interese é un 
claro indicador da madurez da disciplina do deseño 
en Galicia, da súa expansión e normalización como 
profesión clave nunha economía competitiva como 
a actual. 

A partir das ideas formuladas polos participantes 
na mesa de debate e desde o público asistente, 
tres son as preocupacións e temas de interese que 
podemos destacar: 

A demanda dunha maior relación entre as empresas/
institucións e os profesionais do deseño. Isto implica 
a necesidade dun maior esforzo pedagóxico por 
parte de todos os axentes á hora de presentar os 
aspectos positivos para a economía que pode supor 
o investimento en deseño. Neste punto, o labor 
realizado pola Asociación Galega de Deseñadores 
xunto coas axudas da administración resultan 
fundamentais.

Por outra banda, o interese da vertente cultural e 
teórica do deseño, especialmente nas cuestións 
relativas á existencia ou non dunha identidade 
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propia do deseño galego, reflectida en varias das 
intervencións da mesa de debate, é outro signo da 
madurez da disciplina. Preguntarse se existimos é xa 
de por si toda unha declaración de intencións e un 
signo de boa saúde. O interese pola análise histórica 
do deseño en Galicia, de cuestións identitarias, dos 
seus antecedentes e da situación actual, sen dúbida 
crea unha autoconciencia e unha inercia positiva no 
camiño cara un deseño propio.

Por último, as preocupacións éticas comúns 
achegan o deseño galego ao deseño do resto do 
mundo. Diversas intervencións na mesa puxeron 
de manifesto a tradicional eiva industrial de Galicia, 
contrarrestada por propostas dun deseño galego 
que se apoie nas tradicións como o patrimonio 
de oficios artesanais, e que propoñen un 
desenvolvemento local sostible.

O tratamento nos medios de acción dag 
e da mesa de debate

O tratamento informativo de Acción DAG e da 
mesa de debate foi en xeral positivo. Destaca 
especialmente a extensa reportaxe que o xornal 
dixital Culturagalega.org lle dedicou ao proxecto 
e que incluía entrevistas sonoras a catro dos 
deseñadores participantes na mesa de Acción.

A mesa Radiografía do deseño foi amplamente 
tratada tamén polo programa da Radio Galega, 
O diario cultural, que ademais entrevistou para a 
ocasión a dous membros da Directiva da DAG.

Outros medios electrónicos que tamén se ocuparon 
da noticia foron Xornal.com, Briefing galego (o 
seu director estaba entre os asistentes á mesa de 
debate), Disquecool, Dotgalicia ou Gràffica, neste 
último caso cunha ampla cobertura.

Moi enriquecedor resultou ademais o debate 
xerado na rede, o día 6 e en días posteriores, entre 
algúns dos asistentes á Mesa que continuaron a 
intercambiar opinións a través das súas contas de 
twitter ou blogs. Neste sentido hai que destacar os 
dous post (Acción DAG. Radiografía y diagnóstico 
del diseño Galego I e Repaso a la situación del 
sector del diseño en Galicia II) publicados no blog 
de Oitenta e que tiveron unha ampla resposta en 
forma de comentarios.

Enlaces ás novas sobre acción dag e a 
mesa de acción nos medios electrónicos:

• http://www.culturagalega.org/noticia.
php?id=18898

• http://www.clustergrafico.com/?q=gl/node/6865

• http://www.briefinggalego.com/radiografia-do-
deseno-galego

• http://www.dotgalicia.com/Dot-Magazine-mesa-
de-accion-radiografia-do-deseno-galego-437.php

• http://graffica.info/2011/05/04/radiografia-del-
diseno-gallego/

• http://www.galiciagrafica.info/laNoticia/laNoticia.
php?id=175

• http://cenlitrosmetrocadrado.com/gl/2011/04/
accion-dag/

• http://www.atlantico.net/noticia/137149/mais/
entidades/participaran/nunha/mesa/debate/sobre/
situacion/deseno/galego/patrocinada/agadic/

• http://www.agadic.info/novas/nova.
php?id=892&lg=gal

• http://yosoylucyd.blogspot.com/2011/05/
radiografia-do-deseno-galego.html

• http://tectonicablog.com/?p=26982

• http://www.disquecool.com/2011/05/25/accion-
dag-unha-posta-en-valor-do-deseno-galego/

• http://www.arquitecturadiaria.com/2011/04/29/
mesa-de-accion-radriografia-do-deseno-galego/

• http://graffica.info/2011/05/14/notas-al-pie-
desmontando-topicos-del-diseno-gallego/

• http://www.xornal.com/mobile/artigo/2011/05/03/
cultura/profesionais-debaten-estado-do-deseno-
galicia-na-sede-do-cgac/2011050300013601486.
html

• http://www.oitenta.es/blog/accion-dag-diseno-
galego/

• http://www.oitenta.es/blog/repaso-situacion-
sector-diseno-galicia/

#charlasnaDAG
setembro a decembro 2011 
Centrosociocultural A Trisca, Santiago de 
Compostela

En setembro, bota a andar o programa de 
actividades deseñado pola Asociación para a súa 
nova sede co ciclo #charlasnaDAG. As charlas, 
abertas a todo o público, tiveron unha periodicidade 
mensual e para a súa realización solicitouse a 
colaboración de catro deseñadores que participaron 
como relatores desinteresadamente.

O ciclo inaugurouse o 21 de setembro cun relatorio 
do deseñador web Óscar Otero no que abordou a 
evolución e os cambios experimentados pola web 
desde a súa aparición, con especial atención ás 
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repercusións que estas mudanzas tiveron no traballo 
dos deseñadores.

A segunda das charlas estivo dedicada á tipografía e, 
en concreto, ás tipos san serif.  Foi unha conferencia 
centrada sobre todo na época de esplendor 
desta tipografía co Estilo Suízo Internacional e no 
fenómeno revival e nas reinterpretacións posteriores, 
un tema sobre o que o conferenciante Marcos 
Dopico, precisamente acababa de publicar o 
libro Arqueología tipografíca. La evolución de los 
caracteres de palo seco.

A charla de novembro, do deseñador Segundo 
Fdez  xirou ao redor das retículas: a súa historia, os 
distintos tipos de retículas en deseño gráfico e web, 
as aplicacións e usos que os deseñadores actuais fan 
delas. Ademais, dedicou algo de tempo a explicar 
o proxecto que desenvolve xunto con Natalia 
Crecente reticulas.com, por agora unha ferramenta 
desenvolvida baixo licenza Creative Commons 
que permite aplicar o concepto de retículas á 
construción de páxinas web mediante CSS.

O ciclo pechouse cunha charla sobre a infografía 
a cargo do deseñador industrial especializado en 
infografía fotorrealista de produtos e espazos, David 
Dopacio, de FrutoDS. Nesta conferencia, David 
Dopacio explicou en que consiste a infografía, fixo 
un breve percorrido pola súa evolución histórica 
e polas súas aplicacións como ferramenta de 
representación para o deseño de produto, así como 
pola súa influencia en sectores coma o deseño 
gráfico, a publicidade ou o cine. O deseñador David Dopacio durante a súa charla sobre infografía
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Seminario (R)evolution Design para 
a implementación de produtos e 
servizos innovadores
13 e 14 de xaneiro de 2012 
Galería Sargadelos, Santiago de Compostela

A Asociación Galega de 
Deseñadores (DAG) colaborou 
ao longo de 2012 na organización 
dun seminario e mais dun curso 
promovidos por ENISA e pola 
Escola de Organización Industrial 
(EOI). ENISA é unha empresa 
de capital público adscrita ao 
Ministerio de Industria, Turismo 
e Comercio que na actualidade 
asume as competencias do 
antigo DDI (Sociedade Estatal 
para o Desenvolvemento do 
Deseño  e a Innovación), e a 
EOI é unha fundación do sector 
público estatal dedicada a 
formar profesionais, producir e 
difundir coñecemento e ofrecer 
servizos de valor a empresas, 
emprendedores e administracións. 

Tanto o seminario como o curso 
forman parte dun programa formativo que ata o momento se estivo 
levando a cabo en Dimad e que este ano se realizou por primeira vez no 
resto das comunidades en colaboración coas asociacións de deseño 
(EIDE, IMPIVA Disseny e ADCV, DICA, AAD, CADI...).

A matrícula nos cursos foi gratuíta, xa que se trata de cursos 
cofinanciados polo Fondo Social Europeo e o perfil dos alumnos foi o 
de emprendedores, pemes, autónomos, empresas novas e parados do 
ámbito do deseño e da creatividade.

Na primeira das actividades, o seminario (R)evolution design para 
a implementación de produtos e servizos innovadores participaron 
24 alumnos e desenvolveuse en horario de mañá e tarde (de 10.00 a 
14.00 h e de 16.30 a 20.30 h) na Galería Sargadelos de Santiago de 
Compostela.

A volta ás letras en 50 días
febreiro a xuño de 2012 
Xardíns de San Carlos da Coruña

A Asociación Galega de Deseñadores (DAG) tamén se quixo sumar aos 
actos de celebración do 50 aniversario do Día das Letras Galegas que 
tiveron lugar en 2012 co proxecto A volta ás letras en cincuenta días 
do Día das Letras Galegas. Cincuenta anos da maior festa cultural de 
Europa (1963-2012).

Participantes no seminario 
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Esta iniciativa incluía a realización de cincuentas carteis, un por cada 
unha das edicións do día e mais a edición dun libro conmemorativo. No 
proxecto participaron once entidades e asociacións: a Real Academia 
Galega, a Asociación Galega de Deseñadores, a Asociación de 
Escritoras/es en Lingua Galega, a Asociación de Empresarios de Artes 
Gráficas de Galicia, Torras Papel/Norte Papel, a Asociación Galega de 
Editores, a Federación de Libreiros de Galicia, a Asociación Profesional 
de Bibliotecarios Municipais de Galicia, ANABAD – 
Galicia, o Faro de Vigo e a Xunta de Galicia.

Da parte gráfica dos carteis, encargáronse os 
deseñadores galegos:

Pepe Barro, Xosé Salgado, Marcos Dopico, 
José Antonio Pérez, Lía Santana, Segundo Fdez, 
desescribir, Javier Pérez, Cenlitrosmetrocadrado, 
Diego Carracedo, Daniel Costas, Víctor Núñez, Uqui 
Permui, Carlos Álvarez, Rafa Cáccamo, Esteban 
Carballido, Pancho Lapeña, Óscar Canal, Dani 
Bembibre, Felipe Gil, Luis Galán, Óscar Germade, 
Irene García, Noemí Díaz, María Agra, Cristina 
Varela, Rebeca Ces, Raquel Boo, Natalia Crecente, 
X. Carlos Hidalgo, Rubén Prol, Xosé Lois Vázquez, 
María Ramos, Mauro Hernández, Óscar de Castro, 
David Silvosa, Clara Malde, Alberte Permuy, Álvaro 
Valiño, Estudio daqb design, Idear Comunicación 
Visual, David Carballal, Arinspunk (AK), Kike Besada, 
Alberto R. Rodríguez, Xosé Teiga, David Sierra, 
Fausto Isorna e Xosé Vizoso. 

Cada cartel, incluía, ademais, un breve texto de 
autoría dun escritor galego actual.

Cos carteis editouse un caderno de 56 páxinas que 
se repartiu gratuitamente coa edición do xornal 
Faro de Vigo o día 17 de maio e fíxose, ademais, 
unha edición adicional de mil exemplares para a súa 
distribución polos colexios e bibliotecas de todo o 
país. 

Cartel de Barro Salgado Santana con motivo do 50 aniversario do Día das 

Letras Galegas

Xosé Salgado durante o acto de inauguración da mostra dos carteis nos Xardíns de San Carlos da Coruña
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Os carteis realizados conxuntamente polos deseñadores e escritores 
galegos para conmemorar os homenaxeados nos cincuenta anos do 
Día das Letras Galegas tamén foron os protagonistas dunha exposición, 
a ceo aberto, nos Xardíns de San Carlos, da Coruña, o día 1 de xuño.

Os carteis, fincados na terra mediante mastros de madeira que os 
erguían outorgándolles protagonismo, podían ser vistos nun e noutro 
sentido do percorrido, pois estaban expostos polas dúas caras. Máis de 
cen persoas, entre deseñadores, escritores, personalidades da cultura 
e público xeral, asistiron á celebración que escolleu como palco o 
corredor circular que asoma á ría da Coruña.

Xosé Luís Méndez Ferrín, presidente da Academia; Euloxio Rodríguez 
Ruibal, arquiveiro-bibliotecario; Francisco Fernández Rei, vicesecretario; 
e Manuel González González, tesoureiro, representaron á institución. 
Manuel Gónzalez González abriu e presentou o acto, salientando a 
iniciativa como “unha das poucas ocasións onde se puideron dar 
cita un gran número de axentes e entidades culturais, sendo quen 
de involucrar a 100 creadores que actuaron con total liberdade 
e xenerosidade”. A seguir, deu a palabra aos representantes das 
asociacións participantes, comezando por Belén López, representante 
da Asociación de Editores, que leu o manifesto conxunto en nome 
de todas as entidades participantes. Posteriormente, Marcos Dopico, 
presidente da Asociación de Deseñadores, agradeceu o convite da 
Academia e a colaboración do resto das entidades que conformaron o 
proxecto. Pola súa banda, Cesáreo Sánchez, presidente da Asociación 
de Escritores en Lingua Galega, agradeceu o convite e definiu ás 
cincuenta figuras homenaxeadas como “fundadores da nación”, ao 
tempo que reivindicou o pouco valorado labor dos escritores e dos 
traballadores da cultura. Por último, Jacobo Bermejo, presidente 
da Asociación de Artes Gráficas, felicitou á Real Academia Galega 
polo cincuenta aniversario do Día das Letras e pola iniciativa que se 
estaba a presentar. Asemade, salientou o papel dos impresores como 
transmisores da cultura, lembrando a figura do comprometido editor, 
Ánxel Casal.

Por parte dos deseñadores participantes interviñeron Xosé Salgado, 
que recuperou a idea de Cunqueiro ao reclamar “1.000 carteis máis 
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para a lingua galega”; Cibrán Rico e Xesús Vázquez, que afondaron na 
idea de traballo e creación conxunta que supuxo a iniciativa; e Esteban 
Carballido, que salientou a actualidade da palabra dos homenaxeados. 
Na quenda dos escritores, Xavier Seoane, Chisco Fernández Naval, 
Mercedes Queixas, Manuel Lourenzo e Cesáreo Sánchez, nesta orde, 
leron cadanseu texto creado para unha figura das Letras Galegas.

Curso de Creación de Empresas 
(CREA)
marzo a setembro de 2012 
Galería Sargadelos, Santiago de Compostela

A segunda das actividades do programa de formación en colaboración 
coa Escola de Organización Industrial  foi un curso de Creación de 
empresas (CREA) de 328 h de duración. A presentación oficial do curso, 
que tivo como obxectivo principal a creación de novas empresas 
mediante a formación empresarial e a titorización individual dos 
proxectos de emprendedores celebrouse 9 de marzo.

Nesta primeira edición, de entre todas as solicitudes presentadas, 
seleccionáronse 19 alumnos que contaron con apoio personalizado 
para axudarlles a plasmar a súa idea empresarial nun proxecto viable 
susceptible de ser levado á practica.

Durante o curso, que estivo impartido pola Escola de Organización 
Industrial (EOI), seguiuse unha metodoloxía baseada na formación 
práctica e na atención individualizada a cada un dos emprendedores. 

Co fin de facilitarlles aos participantes o tempo suficiente para que 
puidesen ir madurando a súa idea de negocio, o curso desenvolveuse 
desde marzo a xullo. Cinco meses aproximadamente ao longo dos 
que debullaron os diferentes contidos do programa estruturados en 
10 módulos: Intelixencia Estratéxica: Deseño do modelo de negocio, 

Alumnos do curso de creación de empresas de deseño
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Creatividade: Design Thinking e Innovación, Mercadotecnia e Técnicas 
de Venda, Informática e Contorno Dixital, Comunicación, Contorno 
Fiscal e Mercantil, Finanzas, Internacionalización, Axudas Locais e 
Manexo da Aula Virtual. 

O programa desenvolveuse en dúas fases: unha primeira fase lectiva 
de 100 h (80 h presenciais e 20 h on line) no seguinte horario: venres:  
mañá de 10.30 a 13.30 h e tarde de 16.30 a 20.30 h sábado: 10.30 a 
20.30 h.  E unha segunda fase de titorías (entre 12 e 14 h por alumno).

Participación como xurado nos 
premios Anuaria
28 de setembro de 2012 
Barcelona

En setembro, a Asociación Galega de Deseñadores participou como 
membro do xurado dos premios internacionais de deseño gráfico de 
España e Portugal ANUARIA, xunto coas principais asociacións de 
deseño: AEPD (Asociación Española de Profesionales del Diseño), 
AAD (Asociación Andaluza de Diseñadores), ADP (Asociació de 
Dissenyadors Professionals), AGA (Asociación de Diseñadores Gráficos 
de Asturias), ADCV (Asociación de Diseñadores de la Comunidad 
Valenciana), Col·legi Oficial Disseny Gràfic Catalunya, CEdiR (Centro 
de Diseño Integral de La Rioja), DI_Mad (Asociación de Diseñadores de 
Madrid), CdeC (Club de Creativos), BCD (Barcelona Centre de Disseny), 
Igualada=Disseny, DiCA (Asociación de Profesionales y Empresas de 
Diseño de Canarias), DIP (Asociación de Profesionales del Diseño y 
la Comunicación Publicitaria de la Región de Murcia, DISENA, AND 
(Associaçao Nacional Designers).

A reunión do xurado serviu para estreitar lazos entre as diferentes 
asociacións de deseñadores e propoñer proxectos en común para o 
futuro.

Canto á presenza galega nas 27 categorías premiadas, esta destacou 
especialmente na categoría do premio ao mellor catálogo que gañou 
a axencia coruñesa Unlimit-ed e na que tamén resultaron finalistas os 
socios da DAG do estudio Era Comunicación, con sede en Pontevedra.

Reunión do xurado dos premios Anuaria
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Asemblea xeral e Foro DAG: 
Propostas de avance para o 
deseño
febreiro 2013  
CGCA 

Durante a asemblea xeral de socios apróbase a 
redución e renovación parcial da Xunta Directiva. 
A nova directiva máis reducida de 9 membros, 
fronte aos 11 actuais, son socios que xa estaban 
traballando de xeito activo nalgunha das liñas de 
actuación da DAG e que entran a substituír a aqueles 
membros da directiva que por distintos motivos 
non están implicados no día a día da Asociación. 
Do antigo equipo de goberno permanecen no seu 
cargo Marcos Dopico, Segundo Fernández e Uqui 
Permui. Óscar Otero cambia o posto de vogal polo 
de secretario da DAG e, a maiores, incorpóranse 
cinco persoas novas, de modo que a configuración 
da xunta directiva queda do seguinte xeito:

• Presidente: Marcos Dopico

• Vicepresidente: Segundo Fernández

• Secretario: Óscar Otero

• Tesoureiro: Suso Vázquez

• Vogais: Uqui Permui, Raquel Boo, Manuel del Río, 
Rebeca Ces, Cibrán Rico

Aproveitando a celebración anual da asemblea xeral 
de socios, a Asociación Galega de Deseñadores 
(DAG) organizou o día 9 de febreiro o foro: Propostas 
de avance para o deseño. 

O encontro serviu para que os seus socios e 
persoas interesadas no deseño reflexionasen sobre 
o papel que este debe xogar na sociedade e tamén 
sobre algunhas das cuestións que teñen que ver co 
traballo diario dos deseñadores.

O foro articulouse en seis mesas de traballo, cada 
unha delas centrada nun dos seguintes temas de 
interese para os deseñadores:

• A web como medio no contexto da edición

• Educación e formación en deseño en Galicia 

• A produción do deseño galego

• A comunicación do deseño galego

• Historia do deseño galego e a identidade 
tipográfica

• O tratamento do deseño por parte das 
administracións públicas (contratacións, 
concursos...)

As propostas e conclusións resultantes de cada 
unha das mesas de traballo ficaron plasmadas nun 
documento que lles foi enviado ás socias e socios 
da DAG para que valorasen e seleccionasen de 
entre todas as propostas, aquelas que lles gustaría 
poñer en marcha en 2014.

A DAG colabora por 
segundo ano consecutivo 
cos Premios Anuaria
Marzo 2013

A DAG, Asociación Galega de Deseñadores, xunto 
co resto de asociacións estatais AAD, ADCV, ADP, 
ADPN, AEPD, AGA, AND, BCD, C de C, CEDIR, 
COL·LEGI PROFESSIONAL DE DISSENY GRÀFIC 
DE CATALUNYA, DI_MAD, DI-CA, DIP, DISENA e 
IGUALADA=DISSSENY volve colaborar por segundo 
ano consecutivo cos Premios Anuaria.

Os Premios Anuaria, que contan cunha traxectoria 
de oitos anos xa, constan dun total de 19 categorías 
que dan cabida aos diferentes ámbitos do deseño 
gráfico impreso e a eles poden concorrer todos os 
traballos de deseño gráfico realizados en España e 
Portugal no ano 2012 e 2013. Como na vez anterior, 
a DAG realizou un labor de difusión dos Anuaria a 
través das súas canles de comunicación e participou 
cun representante no xurado dos premios.

A Asociación Galega de 
Deseñadores participa nos 
actos conmemorativos 
dos 150 aniversario de 
Cantares Gallegos
Maio 2013 
Rúa Real de Vigo

A Asociación Galega de Deseñadores xunto con 
outros colectivos participou o pasado 26 de 
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maio nas celebracións que con motivo do 150 
aniversario da publicación de Cantares Gallegos 
se desenvolveron no contorno do n.º 12 da rúa Real 
en Vigo, o lugar onde tiña a súa sede a imprenta de 
Juan Campañel na que veu a luz a primeira edición 
da obra.

Entre os actos festivos que animaron a rúas viguesas 
durante a mañá do domingo cómpre destacar 
especialmente a elaboración dunha alfombra 
floral na que tomaron parte activa dous dos nosos 
socios, Noelia Fernández e Carlos Álvarez que 
se encargaron de trazar as letras cos versos da 
obra, en concreto o inicio do poema “Alborada”, 
que posteriormente serían decoradas coas flores 
achegadas polos veciños.

A confección desta alfombra deu paso a toda 
unha serie de actividades de animación como o 
recitado de versos a cargo de poetas, o baile e a 
música de grupos tradicionais coas que o barrio de 
Vigo se quixo sumar aos actos de homenaxe polo 
aniversario da publicación. 

A DAG asiste ao encontro 
READ
26 e 28 de xuño 
Central de Deseño de Matadero (Madrid)

A Asociación Galega de Deseñadores foi unha das 
asociacións participantes no primeiro encontro 
organizado pola Rede Española de Asociacións de 
Deseño (READ) e coordinado pola Asociación de 
Deseñadores de Madrid (DIMAD) que tivo lugar o 
pasado 27 e 28 de xuño na Central de Deseño de 
Matadero Madrid.

A cita contou coa presenza activa de 15 asociacións 
representantes de distintas disciplinas do deseño 
e de diversas comunidades autónomas, polo que 
se tratou do encontro con maior representación de 
asociacións de deseño ata a data.

O encontro xiraba nesta ocasión ao redor de tres 
grandes bloques temáticos:

1. Políticas de deseño. Estado das políticas 
nacionais de deseño / Sistema nacional do 
Deseño, actores / Promoción internacional 
do deseño español / Revisión das distintas 
políticas autonómicas, posta en común e 
exemplos

2. A profesión de deseñador. Visibilizar e dar 
valor á profesión na sociedade / Visión 
da profesión: service Design, business 
design, deseño e innovación, etc. / Sinerxía 
con empresas e empresarios / Deseño 
e economía / Formación do deseñador, 
reciclaxe, habilidades e competencias

3. Representatividade nacional do sector 
do deseño. Estratexias de representación 
do sector do Deseño / Falta de canles de 
comunicación coa Administración.

Ao seu remate, elaborouse un documento de 
conclusións no que as asociacións participantes 
declaran a súa intención de traballar a partir de 
agora de xeito colaborativo e no que instan ás 
administracións públicas a que asuman as súas 
responsabilidades en materia de deseño.
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Organización do Feed 2013
18 e 19 de outubro 
CGAC

Introducción

A DAG é unha entidade social sen ánimo de lucro que representa a un 
número amplo dos deseñadores profesionais que densenvolven a súa 
actividade en Galicia nos eidos do deseño gráfico, deseño de produto 
e deseño web. Desde a súa fundación no 2006, vén desenvolvendo con 
continuidade un programa didáctico–cultural centrado na promoción e 
difusión do deseño galego en Galicia e no exterior. 

O deseño debe ser unha parte sustancial de calquera estratexia 
económico/cultural que contemple a interacción das persoas coa 
sociedade e coa súa contorna, e debe inserirse tanto nos procesos 
de desenvolvemento de calquera produto industrial ou cultural como 
nos modos de funcionamento das organizacións e nos servizos 
que ofrecen. Constituíndo, xa que logo, unha manifestación dunha 
determinada maneira de ser e de facer dunha sociedade, e afecta 
a partes iguais tanto á definición e permanencia da súa identidade 
colectiva como a súa necesaria capacidade de innovación.

Nesta liña de actividades encádrase a segunda edición do FEED (Foro 
de Edición e Deseño), que terá lugar os vindeiros 18 e 19 de outubro 
de 2013). Constituíndo un evento de referencia no noroeste peninsular 
para todas as persoas e axentes económicos/culturais interesados 
nos valores anovadores do deseño, que axudará a dar proxección 
no exterior ao traballo desenvolvido polos profesionais galegos e a 
propiciar unha maior comunicación dos deseñadores coa industria 
produtiva e cultural, e por extensión, co conxunto da sociedade.

Antecedentes

A edición anterior do evento, o Feet 2010, estivo adicado á 
investigación sobre publicacións e edicións que se estaban a 
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desenvolver no campo da arte, o deseño e a 
tipografía. Enmárcase dentro de Creativa, un 
programa cultural interdisciplinar levado a cabo 
conxuntamente pola Axencia Galega de Industrias 
Culturais (Agadic) e a Direccão Regional de Cultura 
do Norte co financiamento dos fondos FEDER 
da UE),  pertencente ao Programa Europeo de 
Cooperación Transfronteiriza España-Portugal.

Nesta primeira edición do feet, na que tamén 
colaborou a Universidade de Vigo e que se 
desenvolveu entre o 2 e o 18 de decembro na 
Casa das Campás en Pontevedra, as diferentes 
estratexias e soportes utilizados hoxe en día no eido 
da edición serviron de base para a reflexión nun foro 
que pretendeu continuar coas análises, discusións 
e liñas de investigación abertas sobre este tema 
desde plataformas distintas como o Proxecto-
Edición (realizado en Galicia entre o 2006 e o 2008), 
o Werkplaats Typografie (en Holanda), Rumbos da 
Edición (na Arxentina) ou a Oficina do Cego (en 
Portugal).

Os protagonistas do evento naquela ocasión foron: 
Pepe Murciego, Nuno Coelho, Adam Kershaw, 
Andreu Balius, Dino dos Santos, Pepe Barro, Manuel 
Bragado, Pedro Nora, Tati Mancebo, Ángel Cerviño e 
Marcos Dopico. 

A participación no evento superou as expectativas 
e tivo grande acollida entre os profesionais do 
sector e os estudantes das disciplinas relacionadas. 
A repercusión mediática tamén foi relevante, 
contribuíndo ao coñecemento social sobre o mundo 
editorial e os procesos que o conforman.

Obxectivos

Crear un foro de encontro entre profesionais 
do deseño e estudantes de calquera das súas 
disciplinas.
Por regla xeral, na oferta actual de foros e 
congresos do ámbito do deseño o fío argumental 
estrutúrase arredor dunha única disciplina (deseño 
gráfico, deseño web, deseño de produto...). Desta 
maneira podemos atopar congresos centrados 
no deseño web, ou en subdisciplinas como 
podería ser o deseño editorial, por poñer dous 
exemplos. Sen desmerecer este tipo de encontros 
(a propia DAG ten organizado tanto foros coma 
obradoiros monodisciplinares, caso do FEET), a 
DAG aborda agora un foro que aposta claramente 
pola hibridación e a interrelación entre as distintas 
disciplinas do deseño.

No marco económico actual do que os profesionais 
do deseño non son en absoluto alleos- pódese 
observar que as empresas que mellor resisten son 
aquelas que teñen unha infraestrutura pequena e 

á vez unha alta capacidade de organización dentro 
dunha rede profesional máis ampla. Isto é, nun clima 
de incerteza as estruturas pequenas son moito máis 
áxiles e polo tanto máis permeables ao cambio, a 
desvantaxe que supón a súa dimensión á hora de 
afrontar proxectos de alta envergadura é suplida por 
unha habilidade para traballar en colaboración con 
outros profesionais que completementan as súas 
aptitudes.

En Galicia a práctica totalidade do deseño 
organiza a súa actividade na forma de micropemes 
ou autónomos, e desde fai anos son habituais 
experiencias de colaboración entre profesionais, 
polo xeral equipos creados ad-hoc para proxectos 
concretos. Con este foro de encontro procuramos 
crear e reforzar as relacións entre os deseñadores 
de todas as disciplinas, buscar a interrelación 
coa mirada posta en eventuais proxectos de 
colaboración que poidan xurdir nun futuro.

Por outra banda queremos achegar o traballo 
profesional aos futuros deseñadores galegos, que 
poidan coñecer de primeira man a situación da 
profesión e o mercado para que lles axude a decidir 
o seu camiño unha vez rematen os seus estudios.

Dar a coñecer os proxectos máis relevantes do 
deseño galego dos últimos anos profundizando 
nos procesos de creación, poñendo en valor aos 
profesionais e a todos os que interveñen na cadea 
de produción.
No que levamos de século XXI o deseño galego 
experimentou un salto tanto cuantitativo como 
cualitativo. A implementación en Galicia da 
formación regrada en deseño fixo moito máis 
accesible a disciplina a quenes querían adicarse 
á profesión. Esta nova oferta formativa, xunto co 
acceso a contidos e información que supuxo a 
introdución das tecnoloxías da información, fixo que 
se multiplicase o número de profesionais e estudios 
de deseño na nosa comunidade e que, polo tanto, 
aumentase exponencialmente a produción do 
deseño galego.

Neste novo contexto é oportuno non só sinalar 
aqueles proxectos máis destacados, senón ir máis 
alá do puro recoñecemento na procura dunha 
función máis didáctica: estudiar as circunstancias 
nas que nace un proxecto, ver os vieiros sobre os 
que evolúe e diseccionar o seu resultado, para desta 
maneira chegar a unha maior comprensión dos 
mesmos. Neste acompañamento do ciclo de vida 
do proxecto faremos fincapé nas relacións entre o 
deseñador e os distintos actores que interveñen 
no proceso de desenvolvemento e sobre todo de 
produción, posto que a excelencia no deseño ven 
sempre dada pola conxunción entre un bo proxecto 
e unha boa execución.
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Contribuír á formación dos profesionais con obradoiros e charlas de 
interese, impartidos por figuras destacadas do deseño, tanto locais 
como estranxeiras, para compartir visións e coñecementos.
A formación contínua é unha condición imprescindible para un bo 
deseñador. Nun contexto profesional en constante evolución -non 
só no ámbito tecnolóxico, senón tamén na orientación da propia 
disciplina-, estar ao día do que pasa non é unha opción senón unha 
necesidade. Cos obradoiros e as charlas que terán lugar no foro a 
DAG quere contribuír a cubrir un baleiro importante no que respecta á 
formación non regrada en materia de deseño en Galicia.

Estas actividades teñen ademais unha función secundaria de certa 
relevancia, posto que a propia actividade actúa como un espazo 
de intercambio e de relación entre os poñentes e os asistentes 
ao favorecer o diálogo informal e continuado entre os distintos 
deseñadores. Estes procesos informais de diálogo son particularmente 
enriquecedores cando se da esa interlocución entre deseñadores 
de diversos lugares xa que permiten percibir as circunstancias que 
rodean o deseño noutras latitudes e intercambiar coñecementos e 
experiencias.

Posibilitar un espazo de reflexión e debate en torno á evolución 
histórica do deseño e a visión de futuro profesional neste eido, 
identificando necesidades e estratexias para o seu  desenvolvemento 
e investigación.
En circunstancias globais turbulentas -con moitos campos vetados, 
pero tamén con novos camiños abríndose- é cando se fai máis 
necesario poñer a profesión en contexto. A análise do pasado 
e presente do deseño, posta en común a través das opinións e 
experiencias de quen forma parte da disciplina, permítenos albiscar os 
distintos roteiros polos que poder desenvolver a profesión no futuro a 
curto, medio e longo prazo.

Esta posta en común da profesión axuda tamén a entender e 
facer propias as particularidades do deseño galego dentro dun 
contexto global, o que contrubuirá ao seu posicionamento e ao seu 
recoñecemento dentro e fóra de Galicia.

Achegar o deseño ao conxunto da sociedade, fomentando o interese 
polo mesmo, contribuindo á dignificación da profesión e facendo 
visible que o deseño ten un valor de seu como transmisor de 
identidade e cultura.
Se ben a posta en valor dunha profesión comeza polos 
propios profesionais que a conforman, o proceso 
necesariamente debe comprender un achegamento á 
sociedade facéndoa coñecedora do que o deseño 
lle aporta, e tamén incorporándoa ao proceso de 
diálogo necesario entre deseño e sociedade. 
Moitas das actividades deste foro 
teñen entre o seu obxectivo o público 
xeral, sendo a súa función principal a 
de achegar a disciplina a través dos 
proxectos, pero tamén a de facilitar o 
diálogo e o intercambio informal entre os 
deseñadores e a visión desprexuízada dos 
que son alleos á profesión.
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Programa

Venres 18 de outubro
Deseño gráfico e editorial / Diseño gráfico y editorial

• 09.00 h. Acreditación dos asistentes ao seminario

• 09.15 h. Seminario con César Ávila (1ª parte) 
Algunhas prácticas sobre a forma do libro

• 11.45 h. Descanso 

• 12.00 h. Seminario con César Ávila 1 (2ª parte) 
Algunhas prácticas sobre a forma do libro

• 13.30 h. Pausa para xantar 

• 15.30 h. Acreditación de asistentes

• 16.00h. Charla de Uqui Permui 
Relacións icónicas coas paisaxes... entrecruzar gráfico entre O 
Brasil, Portugal e Galicia

• 16.45h. Charla de Pancho Lapeña 
Traballos, sen cliente e con cliente

• 17.30 h. Descanso

• 17.45h. Charla de César Ávila 
Algunhas estratexias sobre a forma do libro

• 18.30h. Mesa redonda sobre o futuro da edición con:  
César Ávila, Uqui Permui, Pancho Lapeña, Carlos Figueiras de 
Estaleiro Editora e Eugenio Pichel de Eurográficas 
Moderada por: Suso Vázquez de desescribir 
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Sábado 19 de outubro
Deseño de produto / Diseño de producto

• 09.00 h. Acreditación dos asistentes ao seminario 

• 09.15 h. Seminario con Héctor Serrano (1ª parte) 
Cada tolo co seu tema

• 11.45 h. Descanso 

• 12.00 h. Seminario con Héctor Serrano (2ª parte) 
Cada tolo co seu tema

• 13.30 h. Pausa para xantar 

• 15.30 h. Acreditación de asistentes

• 16.00h. Charla de cenlitrosmetrocadrado 
De reollo

• 16.45h. Charla de Fruto DS 
Deseñar co compás na man

• 17.30 h. Descanso

• 17.45h. Charla de Héctor Serrano 
Deseñando emocións

• 18.30h. Mesa redonda sobre o deseño de produtos e servizos con: 
Héctor Serrano, cenlitrosmetrocadrado, Fruto DS, Patricia Martínez de 
Arturo Álvarez e Luis Gil Pita de UNDO REDO 
Moderada por: Xènia Viladàs
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Públicos

O 2º Congreso FEET 2013 ten como obxectivo axudar á promoción 
do interese polos valores innovadores do deseño entre diferentes 
públicos potenciais. Atendendo ás diferentes accións programáticas 
definidas (formación, difusión, debate e comunicación) identifícanse os 
seguintes grupos e colectivos sobre os que se centrarán os esforzos 
de comunicación do Congreso:

• Profesionais do deseño gráfico, de produto ou 
web do noroeste peninsular.

• Estudantes de deseño das Escolas de Arte 
Superior de Deseño.

• Estudantes das Universidades galegas e do 
noroeste peninsular que cursan Graos con 
materias troncais específicas de deseño: 
Publicidade, Belas Artes, Deseño Industrial,...

• Profesionais da Industria das Artes Gráficas 
interesados en coñecer de primeira man 
a situación actual, as ideas e as demandas 
específicas do sector profesional do deseño.

• Representantes da industria manufacturera de 
bens de uso que xa teñan, ou desexen incorporar, 
os valores do deseño á súa actividade cotiá.

• Responsables de marketing que desexen 
mellorar os fluxos de comunicación das súas 
empresas mediante sorportes impresos ou 
dixitais.

• Representantes da industria editorial que 
recoñezan o deseño como un elemento vehicular 
e necesario para os seus produtos editoriais.
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• Emprendedores e representantes de PEMES que 
vean na cultura do deseño un factor decisivo e 
diferencial para a viabilidade da súa proposta.

• Representantes e  responsables das 
administracións ou institucións públicas que 
coordinen accións nas que o deseño estea 
presente.

• Público en xeral con interese na cultura e na 
dobre dimensión técnica e creativa do deseño.

Comunicación

A comunicación do evento estará orientada 
cara conseguir a máxima asistencia, repercusión 
mediática e social. 

O público obxectivo destas comunicacións está 
conformado polos profesionasis e estudantes 
das distintas disciplinas do deseño. Para chegar 
a eles accederase personalmente aos centros, 
procurando a súa colaboración na difusión do 
evento, facéndolles ver a importancia dos contidos 
deste como complemento á formación que 
imparten e a necesidade de contar cun evento 
desta repercusión en Galicia. 

A estrateixa de comunicación en rede centrará o 
seu discurso en captar a atención dos interesados, 
ofrecendo pequenas pílulas informativas sobre 
os participantes, para ir abrindo boca. Atenderase 
tamén desde as redes sociais ás preguntas e 
comentarios dos interesados, abrindo unha canle 
de comunicación directa con eles, creando a 
comunidade de asistentes, incluso antes da 
celebración do evento. 

Deseño e elaboración do material publicitario e 
promocional.
• Imaxe do evento: imagotipo, cromatismos e 

tipografías

• Espazo web: deseño, maquetación, programación 
e contidos.

• Folleto e cartaz informativo.

• Pack benvida para asistentes (saco con chapa, 
libreta, folleto, lápiz e bote de gominolas).

• Vídeo ou soporte gráfico para as presentacións 
nos centros de ensino e rolda de prensa.

• Roll-up, respetos de mesa, identificadores, etc.

Soportes e accións:
• Páxina web, con toda a información necesaria 

para acceder e gozar das dúas xornadas: http://
feed.asociaciondag.org/

• Información nas redes sociais Facebook e Twitter 
co perfíl da DAG, que serviron como soportes 
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publicitarios antes da data do evento e como 
vías de seguemento durante o mesmo. Tamén se 
sortearon entradas.  

• Rolda de prensa de presentación da iniciativa coa 
convocatoria de medios tradicionais e dixitais, 
ademais das asociacións e colectivos de interese. 
Celebrouse na Sala do Padroado do CGAC o 2 
de outubro e contou coa presenza de D. Jacobo 
Sutil, director de AGADIC. 

• Soportes impresos: cartaces e folletos 
informativos (500 unds.) que se deixaron en 
lugares estratéxicos onde se concentran 
potenciais asistentes: escolas e centros de 
ensino, museos e galerías, sedes de asociacións, 
etc.

• Vídeo cabeceira. Nel amósase o deseño 
como unha disciplina de procesos, na que se 
experimenta en materiais e formas, desbotando 
a idea de que é un traballo de ordenador 
unicamente. Proxectarase na presentación e 
figurará na web. 

• Envío de información e elementos para a difusión 
do evento á Rede de Universidades e EASD 
galegas, con ofertas específicas para grupos.

• Memoria. Estase a elaborar un documento sobre 
a celebración do evento para a súa publicación 
online, de libre descarga con textos, fotografías e 
vídeos do Feed.

Asistencia

Os datos de asistencia e partipación no evento son 
máis ca satisfactorios, tendo en consideración que 
é a primeira vez que se abre ao público un evento 
da Asociación, reducido tamaño desta.

As prazas de ambos seminarios (20 para cada un), 
tanto o de Héctor Serranos coma o de César Ávila, 
cubríronse nun espazo moi pequeno de tempo. E a 
valoración dos asistentes foi moi positiva. 

A asistencia aos dous seráns de charlas e debates 
superou as expectativas. Apuntáronse a compartir 
estas xornadas máis de 150 persoas, coa presencia 
de dous grupos importantes das escolas Antonio 
Faílde de Ourense e Liceo La Paz da Coruña. 

Este tipo de eventos adoita gañar adeptos en 
sucesivas edicións, polo que a DAG valora moi 
positivamente este arranque e o estreitamento de 
lazos entre os centros educativos e a asociación. 
Espera que o evento se consolide nunha acción 
bienal que atraia a profesionais e estudantes 
de deseño, membros do tecido empresarial 
relacionado e demais interesados na cultura do 
deseño.
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Repercusión

Aumento das vistas e seguemento da DAG nas 
redes sociais:

• Seguidores de Facebook: de 296 pasamos a 352 
(+56)

• Seguidores de Twitter: de 816 pasamos a 864 
(+48)

Aparición en prensa tradicional despois da rolda 
de prensa, 1 páxina a cor tanto no Correo Galego 
como en La Voz de Galicia. 

Entrevistas aos organizadores en Briefing Galego e 
na Radio Galega.

Aparición en prensa dixital e blogues 
especializados tamén foi notable, tanto galegos 
coma do resto do estado, acadándose un maior 
coñecemento da Asociación, do seu traballo e dos colaboradores e 
participantes do evento. 

• Asociación DAG  
http://www.asociaciondag.org/presentase-o-feed-2013-273.html

• Consellería Cultura  
http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/1499/conselleria-
cultura-educacion-patrocina-feed-2013-foro-centrado-deseno-
grafico

• AGADIC 
http://www.agadic.info/Blog/contido/1439/A_Conselleria_de_
Cultura_e_Educacion_patrocina_o_FEED_2013__foro_centrado_no_
deseno_grafico__editorial_e_de_produto

• Praza Pública 
http://praza.com/cultura/5584/os-desenadores-galegos-miranse-no-
espello/
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• El Correo Gallego 
http://www.elcorreogallego.es/tendencias/
ecg/feed-achega-un-foro-reflexion-poner-
valor-deseno-galego/idEdicion-2013-10-03/
idNoticia-829827

• Galicia Digital 
http://www.galiciadigital.com/nota.8709.php

• Cultura Galega 
http://www.culturagalega.org/noticia.
php?id=23317

• Noticiero Galego 
http://www.noticieirogalego.com/2013/10/os-
mellores-desenadores-de-espana-daranse-cita-
no-foro-de-edicion-e-deseno-feed-en-santiago/

• Galicia Confidencial 
http://tendencias.galiciaconfidencial.com/
nova/16010.html

• Briefing Galego 
http://www.briefinggalego.com/feed-2013 
http://www.briefinggalego.com/entrevista-raquel-
boo

• Xènia Viladàs 
http://xviladas.wordpress.com/2013/10/20/diseno-
y-desarrollo-local/

• Galicia DS 
http://galiciads.blogspot.com.es/2013/10/ayer-
las-12.html

• Graffica 
http://graffica.info/feed-2013-foro-de-edicion-y-
diseno-en-santiago-de-compostela/

• Creativos Anónimos 
http://creativosanonimos.tumblr.com/
post/63633555613/la-dag-presenta-feed-foro-de-
edicion-e-deseno-un

• Cosas Visuales 
http://cosasvisuales.com/2013/10/10/feed-2013/

• EASD Pablo Picasso 
http://www.eapicasso.com/nc/actualidade/
deseno-grafico/artigo-deseno-grafico/article/

foro-de-edicion-e-deseno-2013-118.html

• Estaleiro Editora 
http://estaleiroeditora.blogaliza.org/2013/10/16/
estaleiro-editora-no-foro-de-edicion-e-
deseno-2013/

• Clúster do Produto Gráfico 
http://www.clustergrafico.
com/?q=gl%2Fnode%2F829

Colaboradores

Patrocina
AGADIC (Xunta de Galicia)

Colaboran
• CGAC

• Eurográficas

• Fedrigoni

• Agencia Gráfica Gallega

• Gráficas Brial

• Librería Formatos

Apoian
• Galicia Editorial

• Fabulatorio

• Gráficas Anduriña

• Legatoria

• Axeitos

• Moure

• Pecados de Compostela
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Participantes

Gráfica Futura
con César Ávila 
“facer funcionar o intelecto e a intuición a partes 
iguais, coa mesma paixón e dun xeito crítico e 
racional”

É socio fundador do estudio madrileño Gráfica 
Futura Diseño Editorial, S.L. constituído en 
1996 xunto con José Moreno e María Rubio. 
Especialízanse en deseño e comunicación, 
desenvolvendo o seu traballo en distintas áreas: 
editorial, sinalética, exposicións, imaxe corporativa 
e multimedia. 

Estreitamente relacionados de sempre co 
universo da arquitectura, colaboraron con diversos 
arquitectos nas aplicacións gráficas en edificios e 
en exposicións. No estudio fixeron proxectos para 
Tuñón e Mansilla no Museo de Belas Artes, Castellón ou no Archivo 
Regional de Madrid, ademais de con outros arquitectos como Andrés 
Cánovas.

Actualmente, César Ávila exerce tamén de profesor no Grado de 
Deseño. Mención Gráfico na Universidade Europea de Madrid.

Uqui Permui 
“o ollo dorme mentres non o despertas cunha 
pregunta”

Licenciada en Arte, ilustradora e creativa gráfica; 
é fundadora do estudio compostelán uqui.net, un 
equipo multidisciplinar especializado en deseño 
e creación de dispositivos para activar e mellorar 
os procesos de comunicación. Na súa extensa 
traxectoria, de máis de 20 anos á fronte do 
estudio, desenvolveu proxectos de toda índole: 
deseño gráfico, editorial, espazos, audiovisual... 
As características que definen os seus traballos 
son: a implementación de estratexias que incitan 
á colaboración, e a activación da esfera pública, 
dese espazo da rúa, do encontro, do debate entre 
a cidadanía crítica e da construción activa dos 
diferentes aspectos da realidade.

Uqui foi presidenta da Asociación Galega de 
Deseñadores e formou parte do consello de 
investigación e produción de Proxecto-Edición, no 
que se exploraron as potencialidades do medio da 
edición máis desatendidas (libros de artista, edición 
dixital...). A imaxe do Cineuropa, da Feira das Artes 
Escénicas ou dos Premios Auditorio de Galicia, 
exposicións como Gallaecia Petrea, e publicacións como La Más Bella 
Revista dan boa conta da labor deste equipo.
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Pancho Lapeña 
“o mal deste país é a falta de curiosidade”

Comezou estudando Filosofía en Compostela, 
e completou a súa formación cursando dúas 
carreiras técnicas de artes aplicadas: canteiría 
e volume. Estas inquedanzas o levaron a ser 
bolseiro do Laboratorio de Formas de Galicia 
do Grupo Sargadelos e posteriormente a cursar 
gravado e serigrafía na Escola de Impresión de 
Edimburgo.  Trasladouse a Italia para traballar no 
eido na industria textil e desenvolver o seu interese 
pola influencia socio-lingüística nos dialectos 
rexionais. Pancho é un comprometido antropólogo 
iconográfico, que investiga aspectos da paisaxe, 
cultura, gastronomía do país, plasmando o que 
recolle en ensaios e representacións gráficas que 
chama “deseños atlánticos”.  

Locen os seus grafismos publicacións de Carlos 
Taibo, Sechu Sende, Carlos Santiago ou representacións teatrais de 
Quico Cadaval ou o Grupo Chévere. Moitas imaxes que deseñou fican 
como iconas reivindicativas no maxín colectivo: SOS Courel, O teu 
monte precisa de ti, Homenaxe a Isaac Díaz Pardo...  Unha das súas 
iniciativas máis recentes é un  proxecto de recuperación das máscaras 
tradicionais, que constitúe un excelente estudo iconográfico do 
entroido galego.

Héctor Serrano 
“fagas o que fagas, procura que o resultado final nunca sexa aburrido” 

Estudou Deseño Industrial en Valencia, de onde procede, e fixo 
o Máster en deseño de produto do Royal College of Arts de 
Londres, cidade na que fundou o Héctor Serrano Studio no 2000. O 
estudio especialízase no deseño de produto, deseño de espazos, 
comunicación e laboratorio. Os seus proxectos mesturan a innovación 
coa comunicación de ideas familiares de xeito inusual e inventivo. 

Entre os seus clientes atopamos firmas e institucións como 
FontanaArte, Gandia Blasco, Roca, ICEX Ministerio de Industria, Droog, 
Metalarte, La Casa Encendida (Caja Madrid) e o Concello de Valencia 
entre outros.  E na súa historia  premios e distincións como o Peugeot 
Design Award e o Premio Nacional de Deseño Non Aburridos, o 
segundo premio New Bus for London concursando con Miñarro García 
e Javier Esteban e tamén o Designer of the Year 2009 da AD magazine. 
Os seus produtos expóñense en Museos como o V&A en Londres e o 
Cooper-Hewitt National Design Museum en Nova York. Tamén forman 
parte de varias coleccións como a do Central Museum de Ámsterdam. 
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Cenlitrosmetrocadrado 
“resolvemos pequenos problemas cotiáns das 
comunidades que temos máis próximas” 

É un estudio de deseño e comunicación de 
Santiago de Compostela, composto porXabier 
Rilo Calvo, Manuel del Río Regos e Ricardo Tubío 
Pazos. A súa teima é ofrecer un deseño de clara 
orientación humanista, que vaia máis alá da simple 
función práctica e que atenda tamén funcións de 
carácter emocional e social. 

Cunha identidade de marcado carácter atlántico 
desenvolven proxectos que van desde o deseño 
gráfico e de produto ata a coordinación de equipos 
de traballo en ámbitos creativos. Destacan por 
ter procesos de creación coidados e rigorosos, 
traballando con artesáns e produtores locais, que 
dan coma resultado Noia Intramuros, A Pedrachán, 
Augalevada ou o Loxe Mareiro; e sempre 
sorprenden gratamente coas edicións propias 
como as Amelias ou Iena.

Fruto DS
“gústanos ver como cada proxecto vai 
determinando o seu propio taboleiro de xogo”

Estudio de deseño galego, buscan desenvolver 
proxectos que se integren dentro da estratexia das 
empresas, e consigan xerarlles valor ás persoas, 
tanto desde o aspecto funcional como na súa 
dimensión emocional. Perseguen o equilibrio entre 
os diversos factores empresariais, industriais e 
sociais que entran en xogo, para encamiñar os 
produtos ao éxito.

Formado por un equipo estable de deseñadores 
con diferentes perfís, pemítelles resolver os 
proxectos desde a súa formulación conceptual ata 
a materialización, e apoialos con ferramentas de 
comunicación.

Traballan cóbado con cóbado coas empresas 
para chegar a resultados como o colector Big-Bin, 
recentemente galardoado cun primeiro premio 
na categoría de mobiliario urbano nos A’Design 
Awards. Colaboran con empresas de diversos 
sectores como Finsa, R, EV Confort, Portadeza, 
Orfega, Formato Verde...

Carlos Figueiras 
de estaleiro editora 
“liberando libros, unha alternativa editorial”

Trátase dunha asociación cultural sen ánimo de lucro que desenvolve 
un proxecto de edición capaz de abrir novos camiños dentro do 
sistema literario galego. Publican baixo licenzas Creative Commons, co 
obxectivo da creación dun espazo de liberdade para a dinamización 
cultural, a innovación literaria e o pensamento crítico. 



662013

Escollen para a súa iniciativa vías de distribución 
alternativas, favorecendo que unha edición de 
calidade manteña un prezo reducido, reinvestindo 
a pequena marxe de beneficio na produción de 
novos materiais. Tanto autores como editores 
renuncian a calquera retribución económica polo 
seu traballo. Carlos Taibo, Rubén Ruibal ou Clara 
Gayo, entre outros, forman parte do seu catálogo, 
que se distribúe pola rede e tamén en puntos 
de venda que traspasan as nosas fronteiras para 
chegar a Porto ou Barcelona.

Juan Carlos Pichel 
de  Eurográficas
“facendo de cada proxecto unha experiencia, cada 
libro forma parte de nós”

Esta imprenta familiar que se orixinou en Santa 
Comba en 1986, leva un longo camiño percorrido 
convertendo en algo palpable, que perdurará 
no tempo, os proxectos de moitos autores e 
deseñadores. Nas súas modernas instalacións 
compostelás experimentan coas técnicas de 
impresión e o seus coñecementos en control 
colorimétrico para obter o mellor acabado 
posible para cada edición concreta. A tecnoloxía 
fai posible combinar a técnica estocástica con 
politonos e hexacromía, dotando de vida as imaxes 
das publicacións, na procura da calidade e a 
excelencia. 

Juan Carlos Pichel comparte tamén proxecto 
editorial propio con Amancio Liñares e Antonio 
Puentes, desde o 2001. 3C3 editores naceu coa 
vontade de contribuír a impulsar a cultura e as 
letras galegas. Contan con máis dun cento de 
títulos publicados de diversos xéneros que van 
desde a novela ata o ensaio, pasando polo teatro e 
a economía.

Luis Gil
de Undo Redo
“rehabilitación, interpretación e coidado de mobles 
segundo a filosofía de Louise Bourgeois”

Arquitecto pola ETSA desde 1997, ano no que 
comeza a súa colaboración no estudio de Manuel 
Gallego Jorreto. No estudio que comparte con 
Cristina nieto levou a cabo obras nos eidos 
da rehabilitación tradicional, racionalista e 
contemporánea, e se elaboraron as bases do 
plan de mantemento da cidade histórica de 
Santiago de Compostela. De 2002 ao 2012 foron 
os responsables do inventario de arquitectura 
e etnografía da provincia de Pontevedra para 
a Dirección Xeral de Patrimonio. Un dos seus 
proxectos máis recentes, a reforma e ampliación 
do Club Náutico de Remo e Piragüismo de 
Pontecesures 2010, foi seleccionada na BEAU 
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2011 e nos premios Enor 2011.Tamén deseñan 
exposicións para museos, fundacións e concellos 
galegos. Hai dous anos fundan xunto con María 
Arizcun e Juan Aradas UnDo ReDo, un espazo 
de reflexión e divulgación sobre o asento e o 
mobiliario como arquitectura. Na actualidade 
rehabilitan a Casa Museo Rosalía de Castro.

Patricia Martínez
de  Arturo Álvarez
“a nosa iluminación é sobre todo emocional”

Xerente da empresa que fundou xunto co 
deseñador Arturo Álvarez en 1994. Dedícanse ao 
deseño e produción de todo tipo de luminarias 
decorativas para o fogar, xardín e instalacións 
comerciais. As súas pezas son únicas, feitas a 
man, edicións numeradas de obxectos orixinais, 
sobrios aínda que con grande personalidade. Os 
modelos Gea e Fluo acadaron o prestixioso premio 
internacional Good Design (edicións 2008 e 2009 
respectivamente) e en 2010 acadan un Red Dot, 
por Guau, deseñada por El Último Grito. Un dos 
seus deseños, Bety, fica exposto no Museo das 
Artes Decorativas de Barcelona, e outros moitos 
participaron en exposicións en Londres, Nova York 
e Toquio. Traballan con recoñecidos deseñadores 
de todo o mundo e continúan innovando na procura 
de fontes de luz máis ecolóxicas, sustentables, 
reivindicando sempre os procesos artesanais. 

Desescribir 
“é a nosa maneira de expresar un desexo e unha 
necesidade: a de cuestionar, poñer en dúbida e, 
cando é posible, repensar a realidade”

Cibrán Rico e Suso Vázquez, arquitectos de 
formación, forman este estudio galego de deseño 
gráfico e editorial. En 2012 comezan o seu proxecto 
editorial propio, Fabulatorio, un lugar para as 
historias que aínda non foron contadas e para 
as que precisan ser contadas de novo. Con esta 
iniciativa queren experimentar nas capacidades que ten o libro como 
obxecto para comunicar significados; investigar na relación íntima entre 
a súa forma e a transmisión e a posta en valor do seu contido. 

Ese mesmo ano obtiveron un premio Laus Plata cun cartel feito para 
Enor, e na edición do 2013 acadaron dous premios máis con El jardín en 
movimiento, unha obra editada por Gustavo Gili e que obtivo o Laus de 
bronce á Mellor portada ou colección de portadas de libro, e o traballo 
realizado para a Fundación Caja de Arquitectos arquia/próxima 2012, 
Nuevos Formatos que resultou premiado na subcategoría de Conxunto 
de elementos coordinados.
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Xènia Viladàs
“o deseño captura, xera e comunica valor; é polo 
tanto un feito económico, entendendo que o valor é 
un recurso escaso”

Ecnomista e MBA,  Xènia Viladàs foi, sucesivamente, 
directora da Fundación Barcelona Centro de 
Deseño (BCD), responsable da área de xestión da 
Escola Superior de Deseño Elisava, en Barcelona, e 
Conselleira Delegada da Sociedade Estatal para a 
promoción do Deseño e a Innovación (DDI), antes 
de  pór en marcha XVDMC, consultoría de xestión 
do deseño e business design. 

É membro do Consello Consultor do Design 
Management Institute (DMI) desde o ano 2000. Ten 
publicados dous libros sobre xestión do deseño 
e sobre deseño de servizos: Diseño rentable e El 
diseño a su servicio, los dos traducidos al inglés.

Participación da DAG en Micatlántica
23 ao 26 de novembro  
Cidade da Cultura

Entre o 23 e o 26 de novembro de 2013 celebrouse na Cidade da 
Cultura o Mercado das Industrias Culturais Atlánticas, MICAtlántica, 
o primeiro encontro entre empresarios arxentinos, españois e 
portugueses, a través de Galicia, co obxectivo de desenvolver 
as industrias culturais de territorios separados polo océano pero 
unidos por unha historia común capaz de contribuír ao intercambio e 
crecemento dos seus bens e servizos culturais.

O papel da DAG en relación co MICAtlántica consistiu en facer difusión 
do foro entre os socios, a elaboración dun pequeno audiovisual con 
imaxes de diferentes proxectos de deseñadores da DAG realizado 
a partir de materiais compilados na web de Acción DAG (http://
acciondag.asociaciondag.org/)  e que se proxectou durante o evento. 
Por último, a participación de Manuel del Río como conferenciante 
nunha mesa redonda sobre deseño de produto.
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Conversa de deseño con Satué e 
Corazón
19 de maio de 2014 
CdC

O deseño foi o protagonista na xornada organizada 
pola DAG, Asociación Galega de Deseñadores, para 
o luns 19 de maio na Cidade da Cultura de Santiago 
de Compostela.

A conversa de deseño enmarcouse dentro do 
ciclo das #charlasnaDAG, unha iniciativa que 
botou a andar a finais de 2011 e coa que a DAG 
pretende fomentar a través do formato da charla o 
intercambio de experiencias e coñecementos entre 
os profesionais do deseño. 
 
Nesta ocasión, os deseñadores convidados foron 
Enric Satué e Alberto Corazón, figuras clave na 
historia do deseño no Estado; ámbolos dous 
galardoados co Premio Nacional de Deseño en 
1988 e 1989 respectivamente. De moderador e 
condutor do coloquio actuou o deseñador galego 
Pepe Barro.

Na liña das #charlasnaDAG, a xornada xirou ao 
redor da profesión do deseño e serviu de punto 
de encontro para que profesionais e futuros 
deseñadores debateran sobre as múltiples 
cuestións que preocupan á profesión: a procura de 
traballo, os concursos, as estratexias, a relación co 
cliente, etc.

A conversa, que contou coa colaboración da 
Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta 
de Galicia e mais da Fundación Cidade da Cultura, desenvolveuse ao 
longo de todo o día e de acordo cun formato aberto que favoreceu o 
diálogo entre convidados e público asistente.

A inscrición na xornada foi gratuíta para os socios da DAG. Para o resto 
do público tivo un custo de 15 euros. 

Foro Reimprímete
maio e xuño de 2014 
Instalacións do Feuga

En representación da DAG, Suso Vázquez e Cibrán Rico participaron no 
Foro Reimprímete xunto cun número moi significativo de asociacións 
e colectivos relacionados de diferentes maneiras con ese sector. O 
foro que está auspiciado polo Clúster das Artes Gráficas de Galicia 
e a Asociación de Editores de Galicia pretende a través destas 
xornadas analizar a situación do sector da edición en Galicia desde as 
perspectivas dos distintos axentes que participan del, para aproximar 
posturas e corrixir eivas. 
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Encontro READ 
xuño 2014 
Central de Deseño Matadero

O Segundo Encuentro Nacional de Asociaciones de Diseño (2ENAD) 
convocou a 20 organizacións, a DAG entre elas, ao redor de seis mesas 
de traballo de especial interese para o sector.

O evento foi organizado e coordinado por READ, Red Española de 
Asociaciones de Diseño á que pertenece a DAG, e coordinado por 
di_mad en Central del Diseño no Matadero Madrid durante os días 12 e 
13 de xuño. Estiveron presentes 39 representantes de 20 asociacións 
de deseño español e unha ducia de invitados de empresas privadas e 
institucións de ensino.

Foi un encontro para o debate no que se abordaron temas coma 
relación das asociacións profesionais co ensino, a relación dos 
deseñadores coas empresas, o proxecto Spain with Design, o mapa do 
deseño, a comunicación do Deseño e a relación coas administracións.

Asemblea DAG 2014
xullo 2014 
Centro Sociocultural A Trisca

A directiva da DAG, Asociación Galega de 
Deseñadores, para os próximos dous anos estará 
constituída por Jesús Vázquez (presidente), Manuel 
del Río (vicepresidente), Segundo Fdez (tesoureiro) 
e Óscar Otero, quen repite como secretario. Como 
vogais da asociación actuarán Raquel Boo, María 
Agra, Cibrán Rico, Rebeca Ces, Noelia Fernández e 
Marcos Dopico.

Así o decidiu por unanimidade a asemblea xeral 
de socios a semana pasada. A nova directiva 
confía en que o traballo desenvolvido desde a 
asociación no futuro continúe a servir para mellorar 
a consideración do deseño na sociedade no 
sentido máis amplo (nas administracións, no tecido 
empresarial e na poboación en xeral) e considera 
que só traballando a partir desa estratexia xeral, e tendo en conta os 
medios dos que dispón a asociación, se poderán ir mellorando as 
condicións nas que os deseñadores exercen a súa profesión día a día.

Nunha profesión tan atomizada como a de deseñador e nun país 
ás veces tan afastado de si mesmo, a nova Xunta Directiva ve clave 
reforzar o valor do colectivo sobre o individual, porque só desde a 
lóxica do grupo é posible trazar accións a longo prazo que permitan 
albiscar un futuro mellor para os deseñadores e para o deseño en 
Galicia. 

Os plans para o futuro máis inmediato da asociación pasan por seguir 
traballando na consolidación de iniciativas e eventos xa iniciados en 
parte por anteriores xuntas directivas. Eventos como o foro DAG, o 
FEED ou as charlas na DAG que se inscriben nunha liña de crear e tecer 
redes de coñecemento ao redor do deseño no noso país.
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Seguirase a reforzar tamén a colaboración con todas as escolas de 
deseño de Galicia, ás que cómpre facer chegar a importancia do 
asociacionismo profesional para que os estudantes saiban que cando 
se incorporen ao tecido profesional teñen un lugar de referencia ao que 
acudir.

Asemade, a DAG tentará organizar mellor a súa capacidade de resposta 
e denuncia fronte a situacións nas que non se cumpren os mínimos 
requisitos de profesionalidade esixibles, facendo especial fincapé 
nos concursos públicos de deseño. Con este obxectivo, a asociación 
continuará a traballar na difusión da súa posición, así como dunha 
serie de recomendacións de mínimo cumprimento, das que poidan 
botar man tanto os asociados como os deseñadores non socios, as 
empresas, ou tamén as administracións, sendo conscientes de que 
estes procesos de sensibilización non son inmediatos e que requiren 
un esforzo de comunicación continuado.

Se ben Galicia seguirá a ser o lugar de actuación preferente da 
DAG, nun contexto como o actual en que compartir e participar das 
accións en defensa do deseño dos territorios máis próximos ao noso 
resulta vital, a asociación continuará o proceso de converxencia 
e colaboración iniciado co resto das asociacións de deseño do 
estado español desde a súa integración na READ (Rede Española de 
Asociacións de Deseño).

Outros aspectos nos que a asociación tratará de incidir a curto prazo 
son a captación de novos socios, o que permitiría dispor de maiores 
recursos económicos e humanos para incrementar a capacidade 
de actuación da DAG en favor dos seus asociados, a mellora 
da comunicación interna ou a descentralización de Santiago de 
Compostela dunha parte das súas actividades. 

Premios Anuaria
xullo 2014

Como vén facendo nos últimos anos, a DAG colaborou na edición dos 
Premios Anuaria formando parte do xurado.

Séculos traballando en madeira
agosto 2014 
Claustro de Tui

A DAG estivo representada por Manuel del Río no coloquio profesional 
Séculos traballando en madeira que no marco da X edición do festival 
Música no Claustro de Tui se celebrou o 8 de agosto ás 19.00 h.

Alén da DAG, no coloquio estiveron presentes representantes doutras 
organizacións como o Colexio Oficial de Decoradores e Deseñadores 
de Interior de Galicia (CODDIG) ou das empresas Finsa e Porta Pía 
Artesanía
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Posición da DAG sobre os concursos 
de deseño
setembro 2014

Con motivo de varias convocatorias de concursos de deseño que viron 
a luz ao longo de 2014, foron varias as deseñadoras e deseñadores 
galegos, asociadas á DAG ou non, que entraron en contacto coa 
asociación, ben para coñecer a súa opinión ou ben demandando un 
posicionamento ao respecto.

Dende a súa fundación, no ano 2006, a DAG vén mantendo unha 
postura de claro rexeitamento deste tipo de prácticas que, baixo o 
disfrace de oportunidade profesional, en realidade agochan un dano 
continuado á nosa profesión.

Con base nas conclusións extraídas do Foro do 2013 e nas opinións 
vertidas nas asembleas dos últimos anos, a Xunta Directiva procedeu 
á redacción e publicación dun escrito no que expón a posición 
da asociación. Este manifesto, que reproducimos a continuación, 
é o resultado dun proceso interno de debate que aínda se está 
a desenvolver, así como do traballo que día a día se realiza para 
conseguir erradicar estas prácticas abusivas e exercer un labor 
didáctico e de asesoramento con quen acude á DAG para a redacción 
de bases ou a require para formar parte de xurados profesionais:

O problema dos concursos de deseño

A DAG, xunto a moitas asociacións profesionais de deseño, tanto do 
estado como internacionais, tense manifestado en reiteradas ocasións 
contraria á organización deste tipo de convocatorias e recomendando 
aos seus asociados absterse de participar. Dende a DAG resúltanos 
moi complexo comprender a obstinación, tanto da administración 
pública como de moitas empresas privadas, en insistir na promoción 
de concursos abertos de deseño nun intre no que a práctica totalidade 
dos profesionais do deseño expresan a súa oposición e a necesidade 
de poñer fin a este tipo de de prácticas. 

Os concursos abertos de deseño, en esencia, promoven o traballo 
especulativo e a precariedade dun sector xa de por si moi afectado 
pola situación actual. Nun país como o noso, tan necesitado de 
bo deseño en tantos eidos, non se comprende a proliferación de 
convocatorias que, en último termo, provocan que moitas horas 
de traballo de moitos profesionais do deseño sexan totalmente 
improdutivas e teñan como único fin rematar esquecidas nun caixón. 

Traballar gratis 

Aínda que resulte evidente a estas alturas, é preciso lembrar que a 
creatividade e as horas de traballo adicadas a estimulala son o principal 
activo da profesión do deseño e o único recurso dispoñible para 
garantir a súa viabilidade económica. 

A diferenza doutros sectores empresariais, non existe a posibilidade 
de xerar plusvalías pola venda dun produto manufacturado. O noso 
produto é a creatividade, e, por definición, non se pode replicar como 
se fose un ben de consumo máis. Xa que logo, é o traballo gratis e non 
remunerado o que en realidade promoven os concursos de deseño, 
contrariando toda lóxica económica, tanto para o sector do deseño en 
concreto, como para o conxunto da sociedade no xeral.
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Sobre os obxectivos e os resultados dos concursos 

Por se non fose razón suficiente para abandonar esta maneira de 
contratar servizos de deseño, resulta habitual atopar na redacción das 
bases outros moitos agravios que, en último termo, fan cuestionarse 
se as entidades que o convocan teñen como obxectivo empregar o 
concurso como un medio para obter un bo deseño, ou se, pola contra, 
o deseño importa pouco en realidade, e o que se busca é que o 
concurso sexa un fin en si mesmo e unha ferramenta de promoción (de 
baixo custo) para esas mesmas entidades.

O feito de que a retribución económica dos premios sexa 
proporcionada ao traballo demandado tampouco valida a organización 
dun concurso. Na DAG temos o firme convencemento de que o 
beneficio dunha soa persoa non pode xustificar nunca o prexuízo a 
toda unha comunidade. Nesas situacións o correcto sería iniciar un 
proceso de selección para contratar un profesional axeitado ao perfil 
da convocatoria, e máis no momento actual, cando a diferenza doutras 
épocas, resulta moi doado coñecer o traballo da gran maioría dos 
profesionais do deseño.

Os resultados que veñen xerando este tipo de concursos, en moitos 
casos pouco profesionais e de escasa calidade, non veñen senón a 
confirmar un erro de concepto dende a súa formulación inicial. 

Concursos abertos?

A día de hoxe, cun tecido de deseñadoras e deseñadores galegos 
organizado e con capacidade profesional máis que avaliada, cunha rede 
de centros de formación que imparten graos e másteres de deseño 
nas catro provincias do país, resulta de todo incomprensible que os 
concursos de deseño se continúen formulando con carácter aberto 
e sen demandar ningún tipo de experiencia previa ou capacitación 
profesional. 

Só pode ser resultado do descoñecemento e da irresponsabilidade o 
pensar que calquera persoa está habilitada para afrontar de maneira 
profesional un traballo de deseño, e supón, en último termo, denigrar 
a profesión de deseño a unha afección ou pasatempo. Contratar un 
profesional sen referencias, algo que non faría ningunha persoa no seu 
quefacer diario, o elevan a categoría de normalidade a administración e 
as empresas privadas cando convocan concursos abertos de deseño.

Cláusulas abusivas

Algúns outros puntos que habitualmente forman parte da redacción 
das bases non é preciso sequera explicalos para comprender o 
seu carácter abusivo: premios e remuneracións económicas baixas 
e inferiores ás valoracións estándar de mercado, escasa ou nula 
presenza de profesionais do deseño nos xurados, obriga por parte dos 
participantes de ceder non só os dereitos de explotación, senón tamén 
a propiedade intelectual dos traballos premiados e de todas as obras 
presentadas, etc.

Os falsos argumentos

As entidades que convocan este tipo de concursos acostuman 
empregar dous argumentos para lexitimar e xustificar a súa 
convocatoria: os concursos son tamén un medio de promoción para os 
deseñadores e a participación é libre e non obrigatoria.
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A visibilidade como recompensa

Sobre o primeiro dos supostos só cabe lembrar que a única maneira 
válida de pagar un servizo de deseño, así como calquera outro servizo 
profesional, é a que se negocie en igualdade de condicións entre 
cliente e deseñador, e que a «visibilidade» e a «repercusión» non 
están recoñecidas como moeda en curso polo sistema bancario. Os 
concursos de prestación de servizos profesionais de deseño non 
son concursos de «talento» como poden ser os concursos literarios 
ou de pintura, onde si é posible imaxinar que un escritor ou un pintor 
participe co interese de difundir a súa obra, ademais de polo premio 
asociado. Porén, se a ese mesmo escritor lle encargan que redacte un 
texto específico para satisfacer unha demanda concreta —un servizo 
profesional— loxicamente esixirá ser remunerado polo seu traballo e 
por todo o tempo adicado. 

No contexto actual, no que moitas deseñadoras e deseñadores se ven 
na obriga de aceptar desvalorizacións económicas moi importantes 
do seu labor para garantir a subsistencia precaria da súa actividade, as 
administracións e as empresas deberían amosar a responsabilidade 
suficiente para non contribuír a aumentar esa precariedade, e, no peor 
dos casos, tirar partido dela.

A liberdade de elección

O argumento sobre a liberdade de participación supón, unha vez máis, 
denigrar o concepto de liberdade a unha mera capacidade de escolla 
entre dúas opcións, como se se tratase en definitiva de adquirir un 
produto concreto entre unha serie de ofertas dispoñibles. Que os 
profesionais do deseño teñan a capacidade de decidir non presentarse 
a un concurso porque pensen que atenta contra a súa dignidade non 
pode lexitimar nunca a súa convocatoria, e menos aínda cando supón 
un claro prexuízo a un colectivo na súa totalidade. 

Que facer?

Tal como vén facendo ata o día de hoxe, a DAG traballará, por vía da 
información, a concienciación, e a colaboración con outras asociacións 
e comunidades de deseñadores, para reclamar dos organismos 
competentes unha regulación normativa deste tipo de destas prácticas.

Ao mesmo tempo a DAG está propiciando un proceso de debate 
interno coas súas asociadas e asociados co obxectivo de redactar 
un documento definitivo sobre esta problemática, onde aparezan 
expostos, a modo de manual: os argumentos en contra da convocatoria 
de concursos abertos de deseño, posibles alternativas e unha serie de 
recomendacións xenéricas.

Na lóxica da colaboración cremos necesario compartir, de xeito 
provisional, unha serie de medidas  correctoras que contribúan a 
diminuír os seus aspectos negativos naqueles casos onde o concurso 
sexa a única modalidade formulada para contratar servizos de deseño. 
Todas estas recomendacións son doadas de implementar e teñen 
como fin último ofrecelas á consideración das entidades convocantes.

1. Eliminar o carácter aberto dos concursos, permitindo só a 
participación de profesionais do deseño e, se fose o caso, da 
ilustración e da publicidade.

2. Convocar un concurso restrinxido entre profesionais 
seleccionados mediante un envío previo de «portfolios» e 
currículos.
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3. Que todas as propostas remitidas polos profesionais 
previamente seleccionados sexan remuneradas.

4. Aumentar a cota de deseñadores no xurado, como mínimo, ata 
a metade máis un dos seus membros.

5. Equiparar a valoración económica dos premios a unha 
remuneración estándar de mercado, especificando de xeito 
claro nas bases o uso e a difusión que se lle vai dar á proposta 
premiada.

6. Que os deseñadores manteñan sempre a propiedade 
intelectual do seu traballo, e que o que se lle ceda ao promotor 
do concurso sexan só os dereitos de explotación, definindo 
previamente a duración do tempo en que a cesión de dereitos 
estará vixente.

7. Mellorar a descrición das necesidades específicas de deseño 
enunciadas nas bases.

Construír colectivamente

Por último apelamos á responsabilidade dos profesionais do deseño 
para que avalíen a conveniencia de participar ou non neste tipo de 
concursos, partindo da consideración de que as accións individuais 
teñen sempre consecuencias no conxunto da comunidade de 
deseñadores, da que todos, sen exclusións, formamos parte; e 
emprazámosvos ademais a que vos acheguedes á DAG para contribuír 
colectivamente a mellorar as condicións nas que exercemos a nosa 
profesión hoxe e no futuro.

Viaxe á Guarda
outubro 2014 
A Guarda

A DAG programou unha visita á Guarda para visitar a 
sede da asociación ANABAM (Asociación Naturista 
Baixo Miño) e coñecer de preto o singular sistema 
de marcas gráficas utilizado polos mariñeiros 
do lugar para identificar as súas embarcacións, 
aparellos... etc.

Anabam leva anos investigando esta curiosa 
manifestación do noso patrimonio gráfico: http://
www.anabam.or /ETNOGRAFIA.%20MARCAS, un 
complexo sistema, moitas veces de carácter familiar, 
no que a simboloxía era transmitida de pais a fillos 
con pequenas variacións.

Alén da visita á asociación de Anabam onde se puideron ver algunhas 
pezas orixinais e paneis con reproducións das marcas, tamén tivo lugar 
unha conferencia a cargo Antón Ferreira (autor do libro: As marcas dos 
mariñeiros da Guarda, editado por Anabam en 1995)

Pola tarde, visitouse a citania de Sta. Tegra en compaña do arqueólogo 
Antón Malde quen explicou a simboloxía do castro e tamén se  puido 
ver unha pequena reprodución da antiga porta da capela na que os 
mariñeiros da Guarda e de Povoa de Varzim inscribían as súas marcas.
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Bienal Iberoamericana de Deseño 
2014
novembro 2014

Uqui Permui participou como representante da DAG na READ, na Bienal 
Iberoamericana de Deseño 2014. Entre as conclusións cabe destacar 
especialmente dúas reflexións:

• O deseño do espazo e as conexións das persoas, condicionan os 
graos de acción colaborativa dunha organización.

• E os/as profesionais do deseño, son claves para cambiar as lóxicas 
e sistemas de xestión individuais a procesos colaborativos e 
transversais.

Vermú Cultural
decembro 2014 
Culturgal

A organización do Culturgal convidou á DAG a participar no vermú 
que organizaban este ano. Tratouse dun encontro concibido para que 
todas aquelas asociacións profesionais que constitúen o sector cultural 
se acheguen, coñezan e establezan conexións. En representación da 
DAG acudiu Suso Vázquez, que participou deste evento xunto Manuel 
Bragado, o actual presidente do Culturgal, e outros membros das 
directivas de distintas agrupacións culturais galegas.

Comunicación e imaxe
finais de 2014

Unha das preocupacións da DAG, como asociación 
en si mesma, é a de proxectar unha imaxe 
coherente e unificada, que transmita os seus valores 
e atraia máis persoas que tamén os comparten. 
Algunhas das ferramentas que se desenvolveron ou 
están en proceso de desenvolvemento ao longo desta ano foron:

• A redacción dun plan estratéxico que concrete os obxectivos da 
DAG nos próximos anos.

• Elaboración dunha estratexia de comunicación orientada cara a 
captación de socios.

• Implantación da nova imaxe da DAG deseñada por Marcos Dopico.

• Redeseño e programación dunha nova web, actualizada e máis 
funcional.

• Redacción e envío dun boletín informativo para os asociados do 
que se encarga a socia Raquel Boo

• Activación dun foro na web para manter fíos de debate entre socios 
e socias.  
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Asemblea anual 
de socios
7 de febreiro 2015 
A Coruña

O lugar elixido para a xuntanza 
anual de socios da DAG foi o 
estudio Costa (rúa Real, 55, 1º 
esquerda).

A xornada desenvolveuse ao 
longo de todo o día, de acordo 
co seguinte programa: 

•  Unha sesión de mañá, aberta 
a todo o público, e que incluíu 
unha conferencia sobre 
identidade visual e corporativa, 
a cargo de Dani Bembibre, 
seguida dunha demostración 
do funcionamento dunha impresora 3D.

•  Xantar + sobremesa con presentación do libro O 
como é o que conta, escolma de textos de Pepe 
Barro

•  Unha sesión de tarde, só para socios, na que tivo 
lugar a asemblea anual da DAG a partir das 17 h.

Boas prácticas na 
contratación de deseño
1ª metade de 2015

Pese a que desde a Asociación Galega de 
Deseñadores se leva tempo denunciando 
mecanismos como os concursos abertos de 
deseño, as deficiencias na redacción das bases 
de contratación, a elaboración de propostas 
non-remuneradas ou as valoracións económicas 
insuficientes para os traballos que se solicitaban, 
etc. pódese dicir que foi neste 2015 que os esforzos 
da DAG comezaron a dar os seus primeiros froitos:

• En marzo, o grupo municipal do BNG de Ourense, 
informounos de que ían propor nun pleno o 
uso dos criterios da DAG para a convocatoria 
de concursos de carteis que non estivesen 
exclusivamente orientados á participación infantil. 

• Outras asociacións, como a de Asturias e a propia 
READ, tomaron a posición da DAG ao respecto 
do tema dos concursos como base para o seu 
traballo neste eido. 

• Os novos concelleiros de cultura, tanto de 
Compostela como da Coruña, convocáronnos 

na procura de asesoramento 
para contratar os servizos de 
deseño que precisan. Xa se 
mantivo unha xuntanza breve 
coa concelleira de Santiago, 
e  martes 21 de xullo, varios 
membros da Xunta Directiva 
reuníronse co concelleiro da 
Coruña. O obxectivo da reunión 
foi pór en coñecemento da 
nova corporación municipal 
algunha das medidas que a 
DAG vén demandando das 
administracións públicas 
galegas desde hai tempo. 
Os representantes da DAG 
comentaron co concelleiro 
a situación da profesión en 
Galicia, e propuxéronlle un 
conxunto de boas prácticas para 

activar mecanismos de contratación racionais e 
xustos, dentro dos límites que propón a Lei de 
contratos do sector público (LCSP). Abordouse o 
problema dos concursos abertos e a necesidade 
de erradicar por parte da administración unha 
práctica que promove o traballo especulativo, 
a precariedade do sector profesional creativo 
e resultados de deseño de pouca calidade. A 
representación da directiva da DAG afondou 
tamén no detalle das distintas modalidades 
de contratación existentes e nunha serie de 
recomendacións e boas prácticas tales como:

• Promover a contratación de estudios de deseño 
cunha solvencia profesional contrastada, que 
promovan prácticas laborais internas sustentábeis 
e non precarias, e que actúen de acordo con 
principios éticos a respecto do conxunto da 
profesión.

• Contribuír, dentro dos límites da Lei de contratos 
do sector público, a contratar co tecido de 
empresas creativas do noso país, na súa meirande 
parte de tamaño medio e pequeno, evitando a 
presenza nos pregos técnicos de licitación de 
cláusulas restritivas que na práctica dificultan en 
moitos casos a participación e a presentación 
de ofertas de moitos estudios e profesionais do 
deseño.

• Que nos pregos de condicións técnicas se definan 
correctamente: o obxecto do contrato, o seu 
alcance (que traballos deben ser realizados), os 
criterios de valoración das propostas e o peso 
relativo de cada unha delas na puntuación final, 
ponderando sempre á alta a solución creativa 
específica se é demandada no proceso de 
contratación.
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• Que a solvencia técnica sexa demostrábel 
só cunha relación de traballos elaborados ou 
portfolio.

• Que no caso de solicitar solucións gráficas 
concretas no proceso de contratación, esas 
propostas sexan sempre remuneradas tal como 
recolle o artigo 179 da LCSP.

• Que no órgano de contratación haxa profesionais 
do deseño nunha proporción mínima da metade 
mais un dos seus membros.

• Que tal como recolle o artigo 96 da LCSP, a 
garantía do contrato poida producirse por unha 
retención do importe de contratación en vez de 
pola presentación dun aval ou dun ingreso en 
metálico.

3ENAD
11 e 12 de xuño de 2015 
La Térmica, Málaga

No III Encontro nacional de asociacións de deseño, 
impulsado pola READ participaron máis dun 
cento de deseñadores, docentes, empresarios e 
responsábeis técnicos e políticos da administración 
pública. A DAG estivo representada por Uqui Permui 
e Raúl Marín que participaron nas mesas de traballo 
n.º 1 Bases para as políticas públicas do deseño en 
España e na n.º 5 Novos modelos de organización e 
asociación de deseñadores respectivamente. 

Premios Anuaria 2015
A DAG, como vén facendo desde 2012, colaborou 
nunha nova edición dos premios Anuaria formando 
parte do xurado e na difusión da convocatoria e 
bases.

1º Encontro de 
deseñadoras e 
deseñadores galegos 
31 de xullo e 1 de agosto de 2015 
Auditorio de Rianxo

O primeiro encontro de deseñadores e deseñadoras 
galegos reuniu en Rianxo a máis de 100 profesionais 
co obxectivo de analizar a situación da profesión 
e favorecer o intercambio de coñecemento e 
experiencias entre os diferentes profesionais do 
deseño do país.

Actividades destacadas do programa foron o 
debate sobre Políticas de deseño para Galicia 
moderado por Uqui Permui; dúas conferencias: 
Tipografía personalizada para sistemas de 
identidade corporativa, a cargo de Marcos Dopico, e 
Arquivar, mostrar, estudar o deseño galego, a cargo 
de Pepe Barro; e as presentacións dos proxectos 
dos socios como ROKdesign, Costa, Óscar Otero, 
Sond3, Uqui, Desoños, Cenlitrosmetrocadrado, 
Artworkatwork, desescribir, Pancho Lapeña, Martiño 
Villaverde e Ekinocio.
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Feed 2015
Foro de deseño

A Coruña

O FEED é o foro que organiza bianualmente a DAG 
e que constitúe xa unha referencia e un punto de 
encontro para todos os deseñadores e interesados 
na cultura do deseño no país. De acordo co seu 
carácter itinerante -Pontevedra e Compostela 
acolleron as edicións anteriores do foro-, o FEED 
trasladouse este ano á Coruña. Esta terceira edición 
celebrouse os días 20 e 21 de novembro e estivo 
articulada ao redor de dous eixos principais:

• Open design / Deseño de código aberto / 
Deseño social

• Deseño web / Deseño de interacción /Tipografía 
web.

Como vén sendo habitual, no programa proposto 
coincidiron en plano de igualdade deseñadores de 
referencia do estado e europeos con deseñadores 
do noso país, para fomentar deste xeito un 
intercambio fluído e mutuo de experiencias e 
coñecementos.

Obxectivos

Na liña do conxunto de actividades desenvolvidas 
ao longo destes case dez anos de existencia da 
DAG, a terceira edición do FEED quixo fornecer un espazo de encontro 
para os deseñadores galegos compartiren experiencias, satisfaceren a 
súa demanda de formación continua e propiciar a reflexión e o debate 
dentro da profesión.

FEED 2015
20 e 21 de novembro - A Coruña

Organiza:

Charlas

Paraninfo do Reitorado
Universidade da Coruña.  

Rúa Maestranza, 9. 
A Coruña.

Seminarios

Fundación Luis Seoane.
 

Rúa San Francisco, 27. 
A Coruña

Inscricións e información
  
www.dag.gal

Organiza:

Massimo Menichinell
    Pepe Barro 
         Miguel Sabel 
    Óscar Otero 
               Javier Cañada 
       Marta Verde 
    Álvaro Valiño 
             Raquel Pelta
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Á súa vez, na medida en que cada ano se consolida 
como o evento de referencia no noroeste peninsular 
para todas as persoas e axentes económicos/ 
culturais interesados nos valores innovadores do 
deseño, o foro contribuíu a dar proxección no 
exterior ao traballo desenvolvido polos profesionais 
galegos e a propiciar unha maior comunicación dos 
deseñadores coa industria produtiva e cultural, e por 
extensión, co conxunto da sociedade.

Por último, e como xa vén facendo desde o seu 
inicio, o FEED promoveu a participación e asistencia 
do alumnado e profesorado das diferentes escolas 
de deseño galegas, baixo o convencemento 
de que só coa inclusión das novas xeracións de 
deseñadores nas dinámicas de debate sobre o 
deseño é posible trazar un futuro en Galicia para a 
nosa profesión.

Programa

Venres, 20 de novembro
Mañá — Fundación Luís Seoane

• 09:00 - 09:15 Acreditación para o seminario

• 09:15 - 11:45 Seminario de Massimo Menichinelli. 
Deseñar un Fab Lab ou outro laboratorio para 
unha comunidade, empezando polos usuarios e 
acabando co modelo de negocio.

• 11.45 - 12:00 Descanso

• 12:00 - 13:30 Taller Massimo Menichinelli (2º parte)

Tarde — Paraninfo UDC

• 15:30 - 16:00 Acreditación

• 16:00 - 16:30 Presentación e benvida

• 16:30 - 17:30 Charla de Pepe Barro. 
Tres pés para un tríscele. 
A identidade básica da empresa Zeltia.

• 17:30 - 18:30 Charla de Miguel Sabel 
Deseño e negocio hoxe

• 18:30 - 19:00 Descanso

• 19:00 - 20:00 Charla de Óscar Otero 
Os tres pés do deseño web

• 20:00 - 21:00 Conferencia Massimo Menichinelli 
Deseño aberto para comunidades: procesos, 
organizacións, redes

Sábado, 21 de novembro
Mañá — Fundación Luís Seoane

• 09:00 - 09:15 Acreditación para o seminario

• 09:15 - 11:45 Taller Javier Cañada: 
Deseño e narrativas para Big Data

• 11.45 - 12:00 Descanso

• 12:00 - 13:30 Taller Javier Cañada (2º parte)

Tarde — Paraninfo UDC

• 15:30 - 16:00 Acreditación

• 16:00 - 17:00 Charla de Álvaro Valiño 
(videoconferencia) 
Infografía, ferramentas de coñecemento

• 17:00 - 18:00 Charla de Marta Verde 
Converxencia de disciplinas creativas mediante 
tecnoloxía

• 18:00 - 18:30 Descanso

• 18:30 - 19:30 Charla de Raquel Pelta 
Deseño social. Cando deseñar se converte nunha 
acción colectiva

• 19:30 - 20:30 Charla de Javier Cañada 
A enxeñaría da beleza

• 20:30 Peche das xornadas
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Participantes

Massimo Menichinelli 
www.openp2pdesign.org
Massimo Menichinelli é un deseñador que investiga 
e desenvolve proxectos abertos, colaborativos e 
de codeseño, e sistemas que os fagan posibles 
desde 2005. Utiliza as ferramentas e procesos 
do deseño co fin de axudar as empresas, 
organizacións, cidades e comunidades locais a 
desenvolver procesos, negocios, servizos, lugares 
e proxectos abertos e colaborativos como Open 
Design e Fab Lab. Massimo impartiu conferencias 
e obradoiros en diversos países, entre eles, Italia, 
España, Finlandia, Alemaña, O Reino Unido, México, 
Colombia, Corea do Sur e Singapur.

Tamén traballou no desenvolvemento da Aalto Fab 
Lab e coorganizou o primeiro Open Knowledge 
Festival en Helsinqui. Deu clases sobre fabricación 
dixital e deseño de portas abertas na Universidade 
Aalto (Helsinqui, Finlandia) e Open Design en SUPSI 
(Lugano, Suíza) e foi instrutor da Fab Academy nos 
Fab Labs Opendot e WeMake en Milán.

Recentemente traballou tamén no 
desenvolvemento do MUSE FabLab (Trento e Milán, 
Italia), ademais de no asesoramento a moitos outros 
laboratorios. Dirixiu a Fundación Make in Italy CDB, 
onde investigou e facilitou os Fab Labs e Makers de 
Italia.

Pepe Barro 
www.gruporevision.net
Pepe Barro (Pontedeume, 1955) é un deseñador 
gráfico ao que lle gusta tocar todos os xéneros e 
mesmo mesturar uns cos outros. En case corenta 
anos de actividade profesional, o conxunto do 
seu traballo pódese entender como unha lectura 
da Galicia que quere renovar os seus sinais de 
identidade, incorporando as linguaxes do deseño internacional. Como 
profesional independente, asociado en Grupo Revisión ou desde 
Barro Deseño, realiza algúns dos seus traballos máis coñecidos como 
o semanario A Nosa Terra, a identidade gráfica da Universidade da 
Coruña, os primeiros “cuponazos” da Once, a camiseta da Selección 
Galega de Fútbol, a web da Real Academia Galega ou o proxecto 
museolóxico e museográfico da Casa de Rosalía.

Entre as moitas exposicións que mostraron o seu traballo, séntese 
especialmente satisfeito das sete nas que se puido ver a caixa de ovos 
do Pazo de Vilane. Na rede pódese acceder de balde ao seu libro O 
como é o que conta (2014), trinta artigos sobre o deseño, a cultura e a 
imaxe da cultura
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Miguel Sabel 
www.miguelsabel.me
Formado como deseñador de produto na EUDI 
e na Elisava, nunca exerceu como tal. Desde que 
comezou a traballar, sempre buscou a interacción 
entre a empresa e o deseño. Primeiro, desde a 
xestión do deseño, explorando marcos de xestión 
adaptados á incerteza propia da disciplina. Agora, 
empregando o deseño como proceso e caixa de 
ferramentas coa que afrontar retos propios do 
negocio, ata non hai moito alleos aos deseñadores.

Pasou por Hiroshi Tsunoda Design Studio / 
DesignCode, un pequeno estudio e editora 
de deseño de Barcelona. Despois pola oficina 
madrileña de PERA Group, unha empresa de 
innovación tecnolóxica. Agora traballa en Designit, 
consultora de deseño estratéxico onde leva xa 
preto de cinco anos. En Designit lidera e participa 
en proxectos de deseño de servizos e innovación 
en modelos de negocio: desde a creación de novas 
experiencias para o retail ata o deseño de novos 
servizos no mundo do diñeiro. Sempre desde o 
deseño centrado nas persoas.

Óscar Otero 
www.oscarotero.com
Óscar Otero é un deseñador con máis de doce 
anos de experiencia traballando no campo da 
web. A nivel experimental ten realizado numerosos 
proxectos como a web tipográfica letrag. com. É un 
dos socios fundadores da empresa A navalla suíza, 
gañadora de varios premios, como o Mestre Mateo 
2008 por  ocos.tv ou MIPTV Digital Creativity Festival 
“Content 360o” de Cannes na categoría “Next 
generation online video experience” polo proxecto 
Augmented Films en 2010.

Na navalla suíza participou en proxectos web de 
vídeo, redes sociais, xornais, etc. Compatibiliza o 
seu labor de deseñador coa de desenvolvedor, o que lle permite ter 
unha visión máis global e xenérica, non só de como debe ser unha 
interface, senón de como debe funcionar. Posúe numerosos proxectos 
open source que se poden descargar en github.

Ademais, deu cursos e conferencias sobre deseño, desenvolvemento 
web e open video en varios lugares como A Coruña, Vigo, Madrid, 
Sevilla, Bélxica, etc, e escribiu sobre deseño e tipografía en varias 
revistas.
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Javier Cañada 
www.terremoto.net 
www.vostokstudio.com
Javier Cañada leva practicando o deseño de 
interacción de forma exclusiva desde 2000. Formou 
parte do primeiro equipo de HCI de España 
(IconMedialab). Tras o seu paso por The Cocktail, 
Indra u 11870.com [1], funda Vostok Studio, desde 
onde axuda a corporacións e startups (Filmin, 
Minube, Ducksboard, BBVA, Movistar, Chicisimo) na 
súa estratexia de deseño e experiencia dixital.

Firme convencido de que o mellor deseño está na 
historia (do deseño, da arquitectura ou das ideas), 
Cañada dedicou parte da súa carreira a formar os 
mellores profesionais da interacción de España a 
través do programa Vostok, un curso de deseño 
que imparte para un grupo reducido de alumnos. 
Nel busca, de forma case obsesiva, o bo deseño a 
través da beleza, a utilidade e a estrutura.

Na actualidade, Cañada colabora de forma 
independente con empresas de presenza global 
na súa estratexia de deseño, definindo sistemas 
e experiencias para todos os seus canais dixitais, 
traballando sempre para os equipos de estratexia e 
negocio.

Marta Verde 
www.martaverde.net
Pontevedra. 1985. Licenciada en Belas Artes 
pola Universidade de Vigo, Máster en Deseño da 
Interacción e Posgrao en Tecnoloxías Dixitais para a 
Escena pola Universidade Pompeu Fabra.

Desenvolve a súa actividade profesional como 
programadora de interactivos e técnica para directo 
en diversos proxectos escénicos/musicais, en 
Galicia (Projecto Trepia, Licenciada Sotelo), Cataluña 
(Mucab Dans), Madrid (Daniel Van Lion, Julián 
Elvira) ou Portugal(A Charanga), creando contido 
interactivo e audiovisual.

Foi parte de do/the/right/clickTM (co que obtivo un Laus Bronce e 
unha mención nos Webby Awards), colabora con Tecné Collective e 
Lighting Design Collective como programadora junior, desenvolvendo 
solucións interactivas baseadas na luz para arquitectura ou instalacións 
artísticas, ademais de colaborar con axencias, outros artistas, estudios, 
deseñadores, festivais e feiras (Visual Art Week Mexico 2015, Mini 
Madrid Maker Faire ) sempre buscando a converxencia entre tecnoloxía 
e creatividade.

Ademais da súa faceta de programadora creativa, tamén é docente de 
Interacción en institucións como Fundación Telefónica ou IED Madrid, 
onde ademais é asesora do departamento de I+D+I.
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Álvaro Valiño 
www.alvarovalino.com
Álvaro Valiño, nado na Coruña, é Master en Deseño 
Gráfico polo London College of Communication.
Traballa como infografísta e ilustrador freelance 
desde Washington DC e ten colaborado co 
National Geographic Magazine, Smithsonian 
Magazine, Corriere della Sera, Courrier International, 
e a revista Mongolia, entre outros. Foi xefe de 
infografía no finado diario Público e comezou a súa 
actividade profesional na sección de gráficos de La 
Voz de Galicia.

O seu traballo foi recoñecido pola Society of News 
Design en once ocasións e obtivo 28 premios 
Malofiej, o galardón máis reputado na infografía 
xornalística

Impartiu seminarios de gráficos informativos en 
Madrid, Nova Deli e Kuala Lumpur. O seu traballo 
foi publicado nos volumes Information Graphics de 
Taschen e Visual Storytelling de Gestalten.

Raquel Pelta 
www.monografica.org
Historiadora do deseño, doutora pola Universidade 
de Barcelona, licenciada en Xeografía e Historia, 
en Comunicación Audiovisual, en Publicidade 
e Relacións Públicas. Desde marzo de 2006 
é profesora da facultade de Belas Artes da 
Universidade de Barcelona e membro do grupo de 
investigación consolidado GRACMON.

Exerceu a docencia na Universidade Rei Xoán 
Carlos, na escola Elisava, a Universidade de 
Valladolid e no Instituto Europeo de Deseño de 
Madrid -onde foi directora académica da escola de 
másteres-, entre outros centros.

É directora da revista online Monográfica (Premio 
Cidade de Barcelona 2012) e entre 2001 e 2004, dirixiu a revista Visual.. 
É fundadora e directora do Congreso Internacional de Tipografía que 
se celebra en Valencia desde 2004.

Comisariou exposicións, organizou cursos e impartiu conferencias 
nun bo número de centros e institucións. É autora de numerosas 
publicacións sobre deseño, entre as que pode destacarse o libro 
Diseñar Hoy, editado por Paidós.

En 2011, recibiu o Premio Gràfica e en 2015 foi galardoada co Laus de 
Honor, outorgado por ADG-FAD, en recoñecemento a “unha traxectoria 
dedicada á historia do deseño español e á súa capacidade para 
impulsar proxectos ao redor do deseño”.
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Comunicación

O inicio das estratexias de comunicación do evento 
marcouno a rolda de prensa presentación que tivo 
lugar o luns 26 de outubro ás 11.00 da mañá na 
Fundación Luís Seoane e na que participaron Jesús 
Vázquez, presidente da DAG; David Barro, director 
xerente da Fundación Seoane; Jacobo Sutil, director 
da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic); 
José Manuel Sande, concelleiro de Culturas, 
Deporte e Coñecemento do Concello da Coruña e 
Anxo Lorenzo, secretario xeral de Cultura da Xunta 
de Galicia

Na rolda proporcionouse información 
pormenorizada sobre os colaboradores, 
participantes, así como tamén sobre os contidos e 
o formato das xornadas.

Alén disto, para a adecuada difusión do foro 
contempláronse as accións e soportes que 
pasamos a comentar:

• Páxina web con toda a información xerada con 
motivo do FEED antes, durante e despois do foro: 
https://dag.gal/gl/feed2015/

• Promoción a través das dúas redes sociais nas 
que a DAG ten presenza, Facebook e Twitter: 
compartíronse os posts da páxina web, creáronse 
contidos específicos para as dúas redes e 
realizáronse sorteos de entradas.

• Soportes impresos: carteis e folletos que se 
distribuíron en todas as escolas de deseño 
de Galicia (EASD Antonio Faílde, EASD Liceo 
La Paz, EASD Pablo Picasso, EASD Ramón Falcón, EASD Mestre 
Mateo, ESAP de Vigo, Aula D, Escola de Deseño Gráfico e Deseño 
de Interiores, facultade de Historia de Santiago, facultade de Belas 
Artes de Pontevedra), en estudios e centros de coworking, centros 
socioculturais e bibliotecas, sedes de asociacións de profesionais 
vinculadas coa temática do foro, museos, galerías, etc.

• Cobertura fotográfica e gravación de vídeos durante o 
desenvolvemento das dúas xornadas. A todo este material poderase 
acceder a través da páxina web do evento.

• Memoria explicativa do FEED.

Asistencia

Durante as xornadas combináronse actividades de participación 
restrinxida, como os seminarios que tiveron lugar na Fundación Luís 
Seoane de mañá, concibidos para grupos de aproximadamente 20 
persoas, canda outras de participación non restrinxida, tal é o caso das 
charlas en Expocoruña á tarde.

Os datos  nais de participación en cada unha das modalidades, 
debullámolos a continuación:

• Taller de Massimo Menichinelli: 21 inscritos

• Taller de Javier Cañada: 25 inscritos
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• Charlas da tarde do venres, 20 de novembro: 184 
inscritos. Neste día cómpre destacar a presenza 
de grupos de alumnos e profesores da Escola 
Liceo La Paz, da Pablo Picasso e da Ramón Falcón.

• Charla da tarde do sábado, 21 de novembro: 121 
inscritos

Repercusión

Aínda que o evento tivo cobertura na radio e en 
xornais tradicionais, foi nos medios dixitais onde 
este alcanzou as maiores cotas de difusión. Entre 
os medios que se fixeron eco da noticia temos que 
destacar dous: Gràfica, por ser de ámbito estatal e 
un dos máis visitados polos profesionais do ámbito, 
e Briefing Galego, o blog de referencia en Galicia 
para temas de comunicación e publicidad.

Cultura Galega e La Opinión publicaron información 
o FEED e tamén foi publicitado por diversas 
asociacións e colectivo afíns, por exemplo, pola 
Asociación Galega de Marqueting, a Asociación de 
Profesionais da Ilustración, a Rede de Asociación de 
Deseño (READ), o Cluster da Comunicación Gráfica, 
o Cluster da Madeira e do Deseño de Galicia, 
Creatividade Galega, etc.

Finalmente, non podemos concluír sen facer 
mención aos posts, sempre en termos eloxiosos, 
publicados por algúns dos participantes nas súas 
páxinas persoais tras o seu paso pola Coruña.

A seguir, recompilamos algúns dos enlaces aos 
sitios anteriormente mencionados:

DAG, Asociación Galega de Deseñadores: 
https://dag.gal/gl/feed2015/

Xunta de Galicia: 
http://www.xunta.es/notas-de-prensa/-/nova/0030/
feed-2015-analizara-coruna-novas-disciplinas-
deseno-sua-dobre-vertente-industrial

Consellaría de Cultura: 
http://www.cultura.gal/gl/nova/17632

Agadic: 
http://www.agadic.gal/Blog/contido/2090/O_
FEED_2015_analizara_na_Coruna_as_novas_
discipinas_do_deseno_na_sua_dobre_vertente_
industrial_e_cultural

Concello da Coruña: 
http://www.coruna.es/servlet/
Satellite?pagename=CorunaPortal/Page/Generico-
Page-Generica&cid=1420683804301&argIdioma=es
&itemID=1445826087471&itemType=Suceso

La Opinión A Coruña: 
http://www.laopinioncoruna.es/coruna/2015/10/26/
coruna-acogera-dias-20-21/1007802.html

Gràfica: 
http://grafica.info/feed-2015/

Briefing Galego: 
http://www.briefinggalego.com/el-feed-2015-
tendra-lugar-en-a-coruna

Asociación Galega de Profesionais da Ilustración: 
http://agpi.es/noticia.php?id=1094

Markea: 
http://asociaciongalegademarketing.com/
asociacion-desenadores-galegos-celebra-
feed-2015/

Cluster da Comunicación Gráfica 
http://www.clustergrafico.
com/?q=gl%2Fnode%2F9527

Cluster da Madeira e do Deseño de Galicia: 
http://clustermadeira.com/el-feed-2015-analizara-
las-nuevas-disciplinas-del-diseno-en-su-doble-
vertiente-industrial-y-cultural/

READ: 
http://www.designread.es/feed-2015-foro-de-
diseno-en-a-coruna/

Croa Magazine: 
http://croamagazine.es/feed-2015-foro-de-deseno-
en-galiza/

Terremoto.net 
http://www.terremoto.net/blog-es/eventos-
honestos-ponentes-contentos

Nosoloso ware.com: 
http://nosolosoware.com/feed15dag/

Culturgal 2015
decembro 2015 
Pontevedra

A DAG participou no Culturgal cun stand que serviu 
como escaparate de todo o traballo e iniciativas 
desenvoltas pola asociación desde a súa fundación 
en 2006.
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Asemblea Xeral da DAG
5 marzo 2016 
estudio de Desoños en Vigo

Como xa viña sendo habitual nas últimas edicións, 
a DAG ampliou o formato da asemblea de socios 
para favorecer o encontro con deseñadores non 
asociados. Con este motivo, a xornada dividiuse en 
dúas partes: unha primeira aberta ao público, que 
incluíu unha charla de estratexia de marca a cargo 
de Desoños e mais a presentación de GazeHits, 
unha app galega para predicir a atención visual, e 
unha segunda só para socios en que tivo lugar a 
asemblea xeral.

Adhesión ao Clúster da 
Comunicación Gráfica
marzo 2016

A DAG adheriuse en marzo de 2016 ao Clúster 
da Comunicación Gráfica. Na medida das súas 
posibilidades, a asociación participou nas Xuntas 
Directivas e, cara ao final do ano, colaborou máis 
intensamente na organización dos I Premios da 
Comunicación e do Marketing Galego, cuxo acto de 
entrega tivo lugar o 4 de novembro de 2016. 

Nesta primeira convocatoria participaron 
empresas, institucións ou profesionais galegos/as do sector con 
traballos realizados en 2015 e 2016 (até setembro) que podían inscribir 
en cinco categorías: Creatividade, Deseño, Edición, Artes Gráficas, 
Comunicación e Marketing, divididas cada unha delas, á súa vez, en tres 
subcategorías. 

No caso do Deseño foron: Deseño Gráfico, Deseño Industrial e Deseño 
Dixital. O xurado estivo formado por membros das asociacións socias 
do Clúster (Markea, Dircom Galicia, Creatividade Galega e DAG).

XXIII Premios Anuaria
Nesta XXIII edición dos Premios Anuaria cos que a DAG colabora 
incorporaron dúas importantes novidades: 

• Por primeira vez, a inscrición nos premios estivo aberta durante 
practicamente todo o ano, desde finais de abril deica novembro, mes 
en que se fechou.

• Dúas fase de descontos: Desde abril até o 31 de maio, un 33% dto. (60 
euros). Do 1 de xuño até o 30 de setembro, un 16 % de dto. (75 euros). 
E sen desconto a partir do 1 de outubro e até o 30 de novembro (90 
euros). 

Por seren da DAG, os seus socios tiveron ademais un desconto 
adicional do 15%, independentemente do período do ano. 
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Asemblea READ en Madrid
abril de 2016 
Dimad Madrid

En representación, acudiu Uqui Permui, quen na altura ocupaba 
a secretaría da Xunta Directiva da READ. O resto da Xunta estivo 
constituída por Juan Aguilar da AAD, na presidencia, Vicente Gallega da 
ADCV e Teresa Jular da DIP, nas vicepresidencias, e Jesús Ángel Alonso 
da DIS na tesouraría. As outras asociacións participan como vogais.

O sistema de organización da READ é rotatorio, segundo a orde de 
entrada das asociacións que a constitúen, unhas dez en total.

Renovación da Xunta Directiva 
O pasado 8 de xullo a asemblea xeral da DAG renovou a súa Xunta 
Directiva que ficou configurada do seguinte xeito: 

• Presidente: Óscar Otero

• Vicepresidente: Manuel del Río 

• Tesoureira: María Agra 

• Secretario: Segundo Fdez

• Vogal: Suso Vázquez

• Vogal: Marcos Dopico

• Vogal: Irene García

O novo equipo estará á fronte da DAG durante os próximos dous anos. 
Forman parte del moitas das persoas do equipo anterior, con algunhas 
modificacións en forma de altas e baixas. Abandonan a Directiva 
Raquel Boo, Cibrán Rico, Noelia Fernández e Rebeca Ces que, por 
mor de novos compromisos profesionais e/ou familiares, non teñen xa 
a dispoñibilidade que lles gustaría para seguir co seu labor. A todos 
eles, a DAG agradécelles o traballo realizado e o seu compromiso coa 
asociación. A nova alta foi a de Irene García.

A Xunta Directiva cre que a existencia da DAG é chave para o porvir do 
deseño en Galicia, tanto para mellorar as condicións dos profesionais 
que o exercen día a día como para alcanzar unha mellor consideración 
do deseño na sociedade e no tecido empresarial, e, en liñas xerais, 
pretende continuar coas liñas de traballo xa abertas:

• Consolidar eventos en diferentes formatos (Feed, Encontro de 
deseñadoras e deseñadores galegos, charlas, foros) e idear outros 
novos que contribúan á visibilización e ao debate ao redor do deseño.

• Unir esforzos con outras asociacións para así aumentarmos a nosa 
capacidade de influencia en distintos ámbitos de decisión: no nivel 
europeo, estando no BEDA grazas á intermediación da READ; no nivel 
estatal, dentro da xa mencionada READ; e aquí en Galicia, desde o 
Clúster da Comunicación Gráfica.

• Reformular as canles de comunicación e organización internas da 
DAG para fomentar a participación dos seus socios.

• Reforzar e mellorar as relacións coas escolas de deseño de Galicia.
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4ENAD 
22 e 23 setembro 2017 
La Térmica, Málaga

O Encontro Nacional de Asociacións de Deseño (4ENAD) 
desenvolveuse entre o 22 e o 23 de setembro en La Térmica (Málaga), 
no mesmo lugar do 3ENAD. Alí se presentaron os proxectos finalizados 
ou en curso desde o último ENAD e se afondou nas liñas definidas e na 
configuración de novos equipos de traballo colaborativo.

A DAG, que formaba parte da organización, coordinou a mesa de 
traballo sobre boas prácticas e código deontolóxico da profesión e 
participou na mesa Transferencias.

Xantar de socios para 
celebrar o 10º aniversario 
da DAG
22 de outubro 2016 
Resas, Santiago de Compostela

Carnés de socios DAG
A finais de 2016 implantáronse os carnés de socios 
DAG e, aínda que o primeiro impulso para esta 
iniciativa fose o desexo de crear comunidade e 
reforzar o sentimento de pertenza á asociación 
de todos os seus socios, a DAG confía en poder 
ir sumando a ese valor simbólico tamén un valor 
práctico.

Na actualidade os socios poden beneficiarse 
dalgúns descontos nas inscricións de premios 
(Laus, Anuaria, CLAP), nas de congresos como o 
de tipografía de Valencia ou noutras actividades 
de interese organizadas por colectivos como 
la Platanera ou Unitaria, por tanto, o carné será Deseño do carné, por Marcos Dopico
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de grande utilidade para facilitar a súa identificación en todos estes 
eventos.

Alén disto, a asociación tentará ir ampliando co tempo os beneficios 
para todos os socios: ben aumentando os xa existentes, no relativo a 
premios e formación, ben incorporando novas vantaxes, por exemplo, 
os descontos en compras e servizos.

No carné, ademais do nome e apelidos do socio, figura un n.º que 
corresponde á súa orde de ingreso na DAG e tamén unha data de 
validez de dous anos nesta primeira versión.

Culturgal 2016
decembro 2016 
Pontevedra

A DAG participou na edición do Culturgal por 
primeira vez cun stand desmontábel propio que 
se encargou de deseñar o socio Antón Seoane 
(Rokdesign). Nesta ocasión optouse por darlle 
protagonismo aos traballos dos socios e, alén das 
pezas (cartaces, libros, produtos) expostos, o stand 
contaba cun  proxector que se usou para mostrar as 
imaxes dos proxectos subidos nas galerías da web 
da DAG


