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ANNEX 01: RESTYLING DEL LOGOTIP DEL VFI 

 

 1

Restyling: En català anomenat redisseny, és el procés de canvi dels aspectes externs i visuals que conformen una marca 1

(conservant sempre l’essència de la marca).
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RESTYLING DEL LOGOTIP DEL VFI 
Des de l'inici d'aquest projecte, Vic Fashion Ins]tute (VFI) compta amb un logo]p 
format per una única ]pografia de pal sec (Sans Serif) que es representa en blanc o 
bé en negre, segons la seva aplicació; tot i que majoritàriament s'aplica en negre. 

Amb el redisseny d'aquest logo]p, s'ha volgut mantenir aquesta iden]tat visual 
minimalista del blanc i negre que tota l'Associació transmet, considerant el negre 
com a predominant. 

L’objec]u d’aquest restyling  no només es basa en una modernització del logo]p per 
part de Vic Fashion Ins]tute, sinó que la finalitat d’aquesta nova imatge de marca ha 
permès aplicar-ne una variant que ha esdevingut el nom de la revista del projecte. 
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LOGOTIP ACTUAL 
El logo]p actual consisteix en el mateix nom de l'Associació on la paraula Vic es representa amb la 
]pografia Konnect Thin (prima) i, a sota, el terme FashionIns]tute està escrit amb la mateixa 
]pografia però en Bold (negreta). Aquests dos conceptes es troben enquadrats de manera separada 
com es pot veure a con]nuació. 

PROPOSTA DEL LOGOTIP DE L’ASSOCIACIÓ 
S'ha redissenyat el logo]p anterior amb una ]pografia més moderna i asimètrica, ja que s'ha 
considerat que mitjançant aquests nous canvis els valors d'innovació, avantguardisme, individualisme 
i la generació de cultura de moda s'hi veuen més reflec]ts. No obstant això, la ]pografia escollida 
segueix amb la mateixa línia que l'anterior, pel fet que es tracta d'una ]pografia simple i Sans Serif. 

Com es mostra seguidament, la nova proposta s'ha basat en les sigles inicials de Vic Fashion Ins]tute, 
però no s'ha deixat d'incloure el nom complet de l'Associació, ja que com s'ha observat a la 
inves]gació de l'enquesta, encara hi ha poca percepció pel que fa a la Ins]tució. 

Això no obstant, la idea és que en un futur, quan VFI sigui més conegut, es pugui u]litzar el logo]p 
sense la necessitat de l'aparició del nom sencer de l’Associació. 

Abans d'arribar a determinar aquest logo]p final, prèviament s'havien creat esbossos amb altres 
propostes. Tal com s'exposen a con]nuació, la primera proposta ha estat el logo]p finalista. No 
obstant això, tot seguit es presenten les raons per les quals s'han descartat les opcions 2 i 3. 

Amb relació al logo]p 2 s'ha considerat una opció segura. És a dir, tot i que hagués pogut ser 
totalment funcional i aplicable, aquest no es diferencia gaire de l'actual. A més, la seva estructura 
uniforme i en negreta, desprèn una imatge massa robusta, tenint en compte el què es volia 
transmetre a través del nou logo]p. 
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Pel que fa a l'úl]ma opció, a diferència de la segona, 
encara que té aquest punt més diferenciador i 
disrup]u on la F i la I s'uneixen, s'ha considerat que 
podria generar confusió perquè, segons com 
s'interpre], podria acabar veient-se com una A. Dit 
d'una altra manera, es podria interpretar una V seguit 
d'una A (creant les sigles VA). 

Amb tot això, s'ha decidit que la primera opció era 
l'òp]ma per a representar l'Associació i tot el que ella 
comporta. 

 

PROPOSTA DEL LOGOTIP DE LA REVISTA DEL VFI 
Aquesta variant ha consis]t a afegir la paraula mag derivada de magazine (revista en anglès) al 
logo]p principal. En aquest cas, no s’ha inclòs el nom sencer de l’Associació, ja que s’ha cregut més 
oportú enllaçar VFI amb el terme mag com si fossin una única paraula. Tot seguit, es presenta la 
variable del logo]p u]litzat per a la revista. 

Per a la creació d'aquest segon logo]p s'ha seguit el mateix procés de creació on, a par]r d'una sèrie 
d'esbossos, s'ha par]t de tres propostes i se n'ha acabat escollint una. Les tres propostes finalistes 
han sigut les següents: 

S'ha optat per primera opció perquè s’ha 
considerat que la segona proposta modificava el 
logo]p principal del VFI, pel fet que es treia el 
punt de la "i". En relació amb la tercera, s’ha 
descartat, ja que s’ha observat que la majoria de 
les revistes estudiades de moda presenten el seu 
nom en horitzontal i, per tant, tenint en compte 
aquest factor, s’ha volgut crear aquest tret 
diferenciador de presentar la paraula mag en 
ver]cal amb la finalitat de diferenciar la VFImag 
de la competència.  
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ANNEX 02: DISSENY EDITORIAL DE LA VFImag 
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DISSENY EDITORIAL DE LA VFImag 
Per tal d'elaborar la VFImag ha sigut necessari fer un estudi de la competència de la 
revista i comparar-lo amb l'actual magazine del VFI, amb l'objec]u d'analitzar quines 
són les tendències actuals sobre els con]nguts en les revistes de moda independents 
i també estudiar els aspectes formals del disseny editorial que predominen en 
aquesta ]pologia de revistes de moda.
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ESTUDI DE LA COMPETÈNCIA 
A fi de dur a terme l'estudi, s'ha elaborat una fitxa tècnica creada a par]r d'una sèrie de criteris bàsics 
i bases del disseny editorial, ob]nguts mitjançant la lectura dels llibres Bases del Diseño —escrits per 
Ambrose & Harris (2013)— mencionats anteriorment en el marc teòric. Així doncs, a tall de resum de 
l'estudi, podem concloure el següent. 

Revistes nacinals: 

1. DADES 
IDENTIFICATIVES

• Dues de les tres revistes analitzades es publiquen són bianuals. 

• El preu oscil·la entre els 9€ i 15€. 

• Pel que fa a Neo2 té 168 pàgines, de les quals nou estan des]nades a publicitat. 
Tanmateix, la revista Fucking Young! consta de 289 pàgines amb 11 de publicitat; i 
METAL també supera les 200 pàgines (210) de les quals se’n des]nen a la 
publicitat, 44.

2. DADES 
DESCRIPTIVES 

DE L’ESPAI 
GRÀFIC

• Fucking Young! i METAL es presenten en format A4 (format convencional de 
revista: 230mm x 300mm), mentre que Neo2 té unes dimensions més pe]tes 
(210mm x 275mm). 

• En tots els casos es fa ús d’entre 1 i 2 columnes. En el cas de Neo2 i Fuking Young! 
hi ha fins a 3 columnes.

3. ANÀLISI DEL 
CONTINGUT 
(temà]ca i 

gènere 
periodís]c)

• L’única temà]ca que les tres revistes tenen en comú és la moda. Per una banda, 
Neo2 també inclou temes relacionats amb la llar, gastronomia, art i interiorisme; 
mentre que Fucking Young! i METAL tracten majoritàriament de moda i 
fotografia. En el cas de METAL també s’inclouen temes relacionats amb l’art.  

• Pel que fa als gèneres periodís]cs, en tots tres casos hi ha una predominança 
d’entrevistes i reportatges fotogràfics. Això no obstant, en el cas de Neo2 també 
s’inclouen reportatges i ar]cles d’opinió, igual que Fucking Young!, a més de 
reportatges. 

4. ANÀLISI 
FORMAL 

(elements 
textuals i 
gràfics)

• Les ]pografies predominants de les tres revistes són la Serif, la Sans Serif (pal sec) 
i la Script. A més, la revista Neo2 també inclou ]pografies d’es]l decora]ves.  

• Tant al Neo2 com a METAL només s’inclouen imatges en color, mentre que a 
Fucking Young! també hi ha imatges en blanc i negre, pictogrames i grafismes.  

• En tots els casos hi ha una imatge de portada. Pel que fa a METAL hi ha l’opció 
d’escollir entre diferents portades. 

5. ANÀLISI DE 
FORMATS 

(digitals i en 
paper)

• Les tres revistes estan disponibles en format paper i, a la vegada, estan presents a 
les XXSS —coincidint amb: Instagram, Facebook i Twi�er— i també tenen una 
pàgina web pròpia on hi ha un apartat de News, equivalent a un blog. 
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Revistes internacionals: 

1. DADES 
IDENTIFICATIVES

• Dues de les tres revistes analitzades es publiquen 6 vegades a l’any (cada dos 
mesos). 

• El preu oscil·la entre els 5,5£ i 8£ (10€ i 15€ respec]vament). 

• En tots tres casos el nombre de pàgines supera a les 250 pàgines, de les quals 
se’n des]nen a la publicitat: DAZED (44), i-D (5) i The Gentlewoman (86).

2. DADES 
DESCRIPTIVES 

DE L’ESPAI 
GRÀFIC

• Totes es presenten en format A4 (format convencional de revista: 230mm x 
300mm). 

• En tots els casos es fa ús d’entre 1 i 3 columnes. En el cas de i-D hi ha fins a 5 
columnes.

3. ANÀLISI DEL 
CONTINGUT 
(temà]ca i 

gènere 
periodís]c)

• Les temà]ques comunes de les tres revistes són la moda i l’art. Temes culturals i 
relacionats amb la bellesa només coincideixen en dues revistes. L’única que 
tracta els tres temes mencionats i, a més a més inclou qües]ons polí]ques, és la 
revista DAZED.  

• Pel que fa als gèneres periodís]cs, en el cas de la revista i-D la majoria són 
entrevistes i reportatges fotogràfics, mentre que en DAZED i The Gentlewoman 
també s’inclouen reportatges i ar]cles d’opinió. 

4. ANÀLISI 
FORMAL 

(elements 
textuals i gràfics)

• La ]pografia predominant de les tres revistes és la Sans Serif (pal sec). Això no 
obstant, en el cas de DAZED i The Gentlewoman es combina la Sans Serif amb la 
Serif. 

• En els tres casos els colors blanc i negre s’u]litzen tant pel que fa a la ]pografia 
com a les imatges.  

• DAZED i The Gentlewoman també inclouen altres colors, en funció de la seva 
estè]ca i també es fa ús de pictogrames en DAZED i grafismes i representacions 
ar�s]ques en The Gentlewoman.  

• En tots els casos hi ha una imatge de portada. Pel que fa a DAZED i a i-D hi ha 
l’opció d’escollir entre diferents portades. 

5. ANÀLISI DE 
FORMATS 

(digitals i en 
paper)

• Les tres revistes estan disponibles en format paper i, a la vegada, estan presents 
a les XXSS —coincidint amb: Instagram, Facebook i Twi�er— i també tenen una 
pàgina web pròpia.  

• En el cas de DAZED i i-D a la pàgina web hi ha un apartat de News a la pàgina 
web, equivalent a un blog. 
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FITXA TÈCNICA 01: DAZED (Internacional - ENG) 

10



FITXA TÈCNICA 02: i-D (Internacional - ENG) 
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FITXA TÈCNICA 03: The Gentlewoman (Internacional - ENG) 
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FITXA TÈCNICA 04: Neo2 (Nacional - ES) 
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FITXA TÈCNICA 05: Fucking Young! (Nacional - ES) 
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FITXA TÈCNICA 06: METAL (Nacional - ES) 
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FITXA TÈCNICA 07: Vic Magazine (Nacional - ES/CAT) 
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“PLANILLO” DE LA REVISTA 
A con]nuació es presenta un esquema gràfic de les pàgines de la revista, presentades d’una forma 
successiva i amb els con]nguts que corresponen a cadascuna. 
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REVISTA VFImag 
Pel que fa als punts de venda de la revista en paper, aquesta estarà disponible a la bo]ga ANONIMS 
(Vic) i bo]gues pròpies dels dissenyadors que formen part de l'associació del Vic Fashion Ins]tute (la 
majoria de Barcelona). A més, de poder-se comprar a través de la pàgina web oficial de l'Associació. 

Les següents fotografies són una representació d'algunes de les pàgines de la revista final en versió 
jsica. Tanmateix, en el següent enllaç o codi QR es pot accedir a la seva versió digital. 

Enllaç a la revista digital: h�ps://fliphtml5.com/qiveq/cazo/#p=1 

 

Portades de la revista: 

19

Codi QR per accedir a la segona edició 
del VFImag en versió digital.

https://fliphtml5.com/qiveq/cazo/#p=1


Algunes pàgines de l’interior de la revista: 
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PUBLICITAT EN LA REVISTA 

 

25



 

26



TRANSCRIPCIÓ DE L’ENTREVISTA A SÍLVIA VENTOSA 
Com a con]ngut de la revista, s’ha realitzat una entrevista a la Sílvia Ventosa, Conservadora de Teixits 
i Moda del Museu del Disseny de Barcelona. La temà]ca de l’entrevista gira entorn els conceptes: 
Moda, consum i gènere.  

1. Què és per a tu la moda? 

La moda per a mi, és un fenomen social que marca els canvis en les maneres de ves]r, segons 
es]ls par]culars de cada època i lloc. D'aquí que aquesta segueixi un procés cíclic i s'inspiri en 
èpoques anteriors. 

Entenc la moda com una creença col·lec]va que es manifesta en els ves]ts (indumentària), 
creats per cases de tendències i dissenyadors. Considero que la moda és un entreteniment 
global, en el qual cada cop més gent hi està interessada. En aquest sen]t, la moda és popular, 
ja que els ves]ts són més accessibles que altres productes de disseny. 

També és una indústria cultural amb barreja d'experiències sociològiques, psicològiques i 
estè]ques. Des d'un punt de vista individual, la moda accentua la personalitat, el ser diferent, 
crear tendència... Mentre que des d'un punt de vista social, és un instrument de diferenciació 
i cohesió de grup; marcant així la frontera entre estar integrat o no. Tanmateix, penso que la 
moda és democrà]ca perquè les noves idees provenen de diferents procedències. 

La moda es una font de noves idees que canvien més ràpidament en la cultura visual 
contemporània; generant així, canvis constants en el sector. Des del final del segle XIX, la 
moda es transforma des d'una senzilla manufactura a una indústria cultural, i per això depèn 
del potencial de la reproducció gràfica i altres sistemes de comunicació. És a dir, com 
qualsevol altra indústria, la moda també requereix mitjans de difusió per presentar les seves 
novetats. 

Així doncs, malgrat els canvis, considero la moda com a concepte que perdura en el temps. 

2. Des del teu punt de vista, cap a on creus que s’encamina la moda en el futur? 

El sistema de la moda passa dels dissenyadors d'alta costura de París a tendències que 
provenen de revistes, empreses de publicitat o dels mateixos consumidors a través de les 
xarxes socials i plataformes digitals. I així ha esdevingut, un sistema més democrà]c que 
l'anterior més tradicional. 

En els darrers anys han sorgit inicia]ves que cri]quen l'equació de: es]l + comerç + cos + 
indústria = bases de la moda. I els seus eterns mecanismes: ficció, desig, canvi constant, 
novetat, retorn als anys... Tot això és degut al fet que la disseminació de la moda actual té 
canals. 

3. Actualment, en el nostre país falta cultura de moda, a què creus que és degut? Què consideres 
que es podria fer per disminuir aquesta incultura? 

Avui dia, encara es considera la moda com a un concepte frívol. 

Per potenciar la cultura de moda s’hauria d’incrementar els estudis acadèmics i no acadèmics 
sobre la moda, des de l’antropologia, la sociologia, la filosofia, la literatura o el cinema.  
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4. Per què en aquest país hi ha tan poques exposicions de moda interessants? 

Les exposicions de moda han de tenir un guió, una intenció, una missió social. Tanmateix, hi 
ha moltes exposicions que només mostren ves]ts i no es plantegen preguntes, ni fan 
reflexionar als visitants. Això no obstant, organitzar exposicions inquietants i innovadores 
requereix un gran esforç, el qual no tothom està disposat a fer. 

5. Quin creus que ha estat el paper de la dona dins del sector de la moda al llarg de la història 
(fins a l’actualitat)? 

Des dels inicis, les dones han estat molt presents en els processos de producció de moda, ja 
que han sigut les encarregades de la costura. Això no obstant, han sigut, i són, poques les 
dones que tenen l'oportunitat de portar la seva pròpia marca o empresa. 

6. Podries dir-me quines dones han estat un referent per a tu en la moda?  

Alguns dels meus referents són: Henrie�e Nigrin (la dona de Mariano Fortuny que va 
dissenyar les túniques Delphos), Coco Chanel, Sonia Delaunay, Rei Kawakubo, Ann 
Demeulemeester, Vivienne Westwood, entre d’altres. 

7. Què en penses de les “tendències” en general? I del moviment “anfmoda” (de la mà de Yohji 
Yamamoto, Rei Kawakubo, Vivienne Westwood…)?  

Les tendències tenen una influència molt més gran de la que imaginem, impregnant tots els 
camps del disseny i la manera en què vivim. Considero que els moviments que en un moment 
donat van ser an]moda, avui dia s'han integrat d'una manera fàcil i ràpida dins el marc de la 
moda actual. 

8. Creus que actualment coexisteix aquesta dualitat? (marcar tendències i marques comercials vs 
l’anfmoda) 

La realitat d’avui en dia és que els dissenyadors independents que hi ha els costa molt 
sobreviure sense cap aportació de capital. És aquí on les grans marques, aprofiten aquesta 
necessitat i els volen absorbir (el seu talent, crea]vitat, dissenys…), per així conver]r 
col·leccions en mainstream (de masses). Dit d’una altra manera, potenciar el fast fashion (la 
moda ràpida), generant cultura de masses i tendències.  

9. Referent a la tendència actual que trobem davant a ser “sostenibles”, en aquest cas 
“sostenibilitat en la moda”, consideres que la indústria realment està intentant canviar el sector 
cap a una moda més “responsable” o és purament una estratègia de màrquefng? 

Crec que són ambdues coses: per una banda, han de complir les lleis que fomenten la 
sostenibilitat a la indústria; però per una altra, ho veuen com una moda/estratègia per 
vendre més amb una consciència è]ca. 

10. Relacionada amb la pregunta anterior, tens esperança que en un futur el sector de la moda 
sigui més èfc? Per què? 

El canvi no vindrà de la indústria, que vol fabricar el més barat possible i vendre més 
productes; sinó que vindrà de la societat que demana una producció més è]ca i responsable 
amb el medi ambient, amb la contractació de persones de països del Tercer Món. 

D’aquesta manera, penso que cada vegada més, les lleis també obligaran a la indústria a una 
producció més sostenible. 
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TRANSCRIPCIONS DELS ARTICLES D’OPINIÓ 
Els ar]cles d’opinió que inclou la revista han estat portats per la Txell Balmes i Vicenç Mustarós, 
ambdós direc]us de l’associació del Vic Fashion Ins]tute. 

L’objec]u d’aquests ar]cles ha estat plantejar les mateixes preguntes, per tal que cada un d’ells 
pogués opinar sobre aquestes des d’un punt de vista subjec]u i reflexiu. És per aquest mo]u que el 
format que s’ha plantejat no és d’es]l pregunta-resposta, sinó que té un format de redacció.  

La temà]ca de les preguntes gira entorn de l’eslògan del fes]val OFFMODO d’aquest any que es 
planteja la pregunta retòrica “Lliures o submisxs?”. Permetent així la interpretació oberta d’aquests 
dos conceptes. En els ar]cles de con]nuació s’enfoca aquest plantejament, principalment, en la 
llibertat en l’univers moda.  

Les preguntes que s’han plantejat són les següents: 

1. Què s'entén per ser "lliure"? I lliure en el sector moda? 

2. Consideres que la llibertat és només un concepte que el determina la societat o el 
determina un mateix? Relacionat amb això, creus que la llibertat cadascú se la limita o és 
la societat? (regles, normes, què és è]c i què no...). És a dir, qui diu què i qui és lliure 
(societat o propi individu); i qui ho limita. 

3. Consideres que ser lliure és un privilegi que tothom se'l pot permetre? (Tenir en compte 
els factors socials i econòmics) 

4. I, per úl]m, et consideres una persona lliure (nivell personal)? Per què sí o per què no? 

VICENÇ MUSTARÓS: Transcripció de les respostes 

La majoria de la gent pensa que la llibertat està en els actes, amb el que tu fas o deixes de fer. Jo 
sempre he pensat que la llibertat està en el pensament. La gent lliure, en el fons, és lliure pensador. 

El pensament és una cosa que ningú et pot destorbar. Tu pots pensar el que vulguis, quan vulguis, 
com vulguis... I això ningú t'ho pot condicionar en absolut. Però clar, per ser lliure pensador un ha de 
tenir "ben moblat el cap"; i per tenir-lo "ben moblat" s'ha de tenir molta informació. Sobretot molta 
informació cultural, però també de l'observació de la vida. 

Quan parlo d'informació cultural vull dir que s'han de llegir molts llibres, mirar cinema de totes les 
èpoques, s'ha d'escoltar molta música de tota classe, s'ha de veure molt art (galeries, museus...), s'ha 
de veure arquitectura i s'ha d'observar molt la vida. Tot això és el que t'enriqueix. 

Quan arribes al punt aquell de la frase de Sòcrates, que és: "solo sé que no sé nada", és quan 
considero que s'arriba a ser una persona lliure pensadora i intel·ligent. Perquè com més saps, més 
t'adones que no en saps. I, per tant, això et força a seguir en la recerca, tot i saber que no arribaràs 
mai a saber-ho tot. Però quan t'adones que no saps res encara, ja que això per a mi és un símptoma 
d'intel·ligència en la llibertat. 

Jo crec que el que més preocupa a la societat i, sobretot al sistema, són les persones lliures. Els lliures 
pensadors. Ens volen submisos. Per això l'eslògan d'aquest any del fes]val OFFMODO "Lliures o 
Submisxs?". 

29



Els lliures pensadors són una "molès]a" perquè encara que es]guin seguint les regles del joc —
perquè no els hi queda un altre, perquè han de treballar, guanyar diners o qualsevol altra cosa com 
tots— no els pots controlar, ja que el pensament no es pot controlar. Tal com deia abans, tu pots 
pensar el que vulguis i de qui vulguis. Per tant, això com es controla? 

Fixa't que sempre que es parla de llibertat, també es parla d'anarquisme, de caos... L'anarquisme no 
és forçosament un caos. Si llegeixes a Bakunin te n'adones. L'anarquisme si de cas seria un sistema 
ideal, si la gent es]gués preparada per afrontar-ho; però el caos no convé. Tot i que abans que creixi 
alguna cosa important, hi ha d'haver caos. Hi ha d'haver caos per força. 

Jo no conec al llarg de la història, res interessant que hagi passat sense que prèviament hi hagi hagut 
caos. Per tant, el caos tampoc és tan dolent. Però està clar que estem tan influenciats, tan 
condicionats, que és molt dijcil i s'ha de treballar molt per ser lliures o per intentar ser lliure. 

Això, aplicat a la moda també ho pots comprovar, perquè per crear s'ha de ser lliure. S'ha de ser lliure 
pensador perquè si no, és impossible. Tots els grans creadors en moda, art, pintura... són lliures 
pensadors perquè és impossible crear alguna cosa nova, del no-res, si no tens tota aquesta 
informació de la qual et parlava abans, i si no tens la llibertat per poder-ho fer. Sense condicions. Ni 
condicions econòmiques, etc. De fet, alguns dels grans ar]stes de la història s'han mort de gana 
pràc]cament. És a par]r del segle XX quan l'art comença a co]tzar-se. Sobretot quan es trasllada als 
Estats Units. 

Si jo em considero una persona lliure? Bé, ho intento. Jo crec que soc bastant lliure, molt per sobre de 
la mitjana. Tanmateix, m'ha costat molt. Molt en tots els aspectes: relacions personals, diners... És un 
preu molt alt el que has de pagar. És el mateix preu que has de pagar si t'interessa fer alguna cosa a la 
teva vida de veritat; alguna cosa que per a tu sigui important. 

Moltes vegades, la majoria de persones que tenen clar el que volen fer, ha de fer altres coses per 
poder mantenir aquesta il·lusió i els seus projectes. Clar, també hi ha gent que ho aconsegueix i que, 
a més, guanya diners fent allò que li agrada fer. Però la relació entre els diners, el poder, la crea]vitat i 
la llibertat és, gairebé sempre, com l'aigua i l'oli. És molt complicat combinar les dues coses, perquè la 
llibertat també significa renúncia. Renúncia a moltes coses: relacions personals, família, diners… És 
molt complicat perquè quan tu agafes el camí de la llibertat de pensament, és un camí que només es 
pot fer sol.  

A mi moltes vegades m'han dit que els lliures pensadors generaríem una societat individualista; com 
si l'individualisme fos dolent. I, per a mi, l'individualisme és el millor. Precisament aquests mateixos 
després diuen que la societat és cada vegada més individualista, i això no és cert. La societat actual 
cada cop està més uniformada. Fixa't que tothom va ves]t pràc]cament igual, tothom escolta la 
mateixa música... Total, ha desaparegut una cosa que jo trobo molt a faltar en els joves d'avui dia que 
és aquest "esperit de rebel·lia", les tribus urbanes... M'agradaria veure skinheads pel carrer, ho dic de 
veritat. Ja sé que els skinheads tenen fama de ser violents, però no tots ho són. Però és igual, perquè 
el menys els veus. Ara hi ha violència igualment, fins i tot més violència potser, i ve d'allà on menys 
t'esperes. Skinheads, mods, grunge, punks, hippies... això donava una riquesa... I alguns d'aquests 
moviments i tribus urbanes eren gent lliure. Tot això donava una riquesa cultural, sobretot en música, 
però també en moda. 

Si analitzes una mica la història de la moda, veuràs que gairebé tots els creadors han sigut bastant, 
per no dir, molt lliures. Perquè és que, si no, no hi ha una altra manera. 

La llibertat és pensament, no només actes. Perquè, al final, el que tu fas, et ve del cervell i, com deia 
abans, el pensament no te'l pot tocar ningú. La gent si vas ves]da o actues de determinada manera, 
et poden posar a la presó, et poden jutjar, cri]car... Però el que penses no ho saben. Fins que no 
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inven]n una màquina, la gent no pot controlar el teu pensament; i això és el que et fa lliure. I això 
també és el que fa que algunes vegades prenguis decisions que ningú espera o amb les que molta 
gent no està d’acord. 

La conclusió final, per acabar, seria quan tu arribes a veure que pertanys a una minoria. Perquè els 
lliures pensadors, la gent lliure, és una minoria. 

Per a mi és una cosa que m'ha preocupat sempre molt, però al final he arribat a la conclusió que jo 
pertanyo en una minoria, i em sento còmode amb aquesta minoria. La meva minoria. La massa és 
perillosa i jo no vull pertànyer a una massa. 

Hi ha una cita anarquista que diu "la democràcia és la dictadura de les majories", i hi es]c 
absolutament d'acord. Imagina't que demà, la majoria de la població decideix votar a Vox, el par]t 
d'extrema dreta, i tu t'ho has de "menjar amb patates". Però quan tu et tanques al teu entorn, al teu 
entorn favorable, al final "tant et fa", penses "que facin el que vulguin". Que la gent miri el que vulgui, 
que escol] el que vulgui, que actuï com vulgui. Perquè des de les minories no ho podem canviar, i 
sense llibertat no es poden canviar les coses, en absolut. Tots els grans canvis de la humanitat han 
vingut del caos i de la gent lliure. Com diu Nietzsche: "es preciso tener todavía caos dentro de sí, para 
poder dar a luz una estrella danzarina”. 

VICENÇ MUSTARÓS: Redactat de l’article d’opinió pel VFImag 

LLIURES O SUBMISXS? 

La majoria de la gent pensa que la llibertat està en els actes, amb el que tu fas o deixes de fer. Jo 
sempre he pensat que la llibertat està en el pensament. La gent lliure, en el fons, és lliure pensador. 

El pensament és una cosa que ningú et pot destorbar. Tu pots pensar el que vulguis, quan vulguis, 
com vulguis... I això ningú t'ho pot condicionar en absolut. Però, per ser lliure pensador un ha de tenir 
"ben moblat el cap"; i per tenir-lo "ben moblat”, s'ha de tenir molta informació. Sobretot molta 
informació cultural, però també de l'observació de la vida. 

Quan parlo d'informació cultural vull dir que s'han de llegir molts llibres, mirar pel·licules de totes les 
èpoques i gèneres, s'ha d'escoltar música de tota classe, s'ha de veure molt art (galeries, museus...), 
s'ha de veure arquitectura i s'ha d'observar de la vida. Són tots aquests àmbits els que ens 
enriqueixen. 

Quan arribes al punt aquell de la frase de Sòcrates "solo sé que no sé nada", és quan considero que 
s'arriba a ser una persona lliure pensadora i intel·ligent. Perquè com més saps, més t'adones que no 
en saps. I, per tant, això et força a seguir en la recerca, tot i saber que no arribaràs mai a saber-ho tot.  
Per tant, quan t'adones que no saps res encara, per a mi és un símptoma d'intel·ligència en la 
llibertat. 

Jo crec que el que més preocupa a la societat i, sobretot al sistema, són les persones lliures.  
Els lliures pensadors.  
La societat ens vol submisos.  
Per això l'eslògan d'aquest any del fes]val OFFMODO "Lliures o Submisxs?". 

Els lliures pensadors són una "molès]a" perquè encara que es]guin seguint les regles del joc —
perquè no els hi queda un altre, perquè han de treballar, guanyar diners o qualsevol altra cosa com 
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tots— no els pots controlar, ja que el pensament no es pot controlar. Tal com deia abans, tu pots 
pensar el que vulguis i de qui vulguis. Per tant, això com es controla? 

Fixa't que sempre que es parla de llibertat, també es parla d'anarquisme, de caos... L'anarquisme no 
és forçosament un caos. Llegint a Bakunin te n'adones. L'anarquisme si de cas seria un sistema ideal, 
si la gent es]gués preparada per afrontar-ho; però el caos no convé. Tot i que abans que creixi alguna 
cosa important, hi ha d'haver caos. Hi ha d'haver caos per força. 

Estem tan influenciats i tan condicionats, que s'ha de treballar molt i és molt dijcil aconseguir ser 
lliure o intentar ser lliure. 

Això, aplicat a la moda també es pot comprovar, perquè per crear s'ha de ser lliure. S'ha de ser lliure 
pensador perquè si no, és impossible. Tots els grans creadors en moda, art, pintura... són lliures 
pensadors perquè és impossible crear alguna cosa nova, del no-res, si no es té tota aquesta 
informació cultural i observació de la vida. 

Em considero una persona lliure? Bé, ho intento. Crec que soc bastant lliure. Tanmateix, m'ha costat 
molt. Molt en tots els aspectes: relacions personals, diners... És un preu molt alt el que has de pagar. 
És el mateix preu que has de pagar si t'interessa fer alguna cosa a la teva vida de veritat; alguna cosa 
que per a tu sigui important. 

Moltes vegades, la majoria de persones que tenen clar el que volen fer, han de fer altres coses per 
poder mantenir aquesta il·lusió i els seus projectes. Clar, també hi ha gent que ho aconsegueix i que, 
a més, guanya diners fent allò que li agrada fer; però en quasi tots els casos la relació entre els diners, 
el poder, la crea]vitat i la llibertat és, gairebé sempre, com l'aigua i l'oli. És molt complicat combinar 
les dues coses, perquè la llibertat també significa renúncia. Renúncia a moltes coses: relacions 
personals, família, diners… És molt complicat perquè quan tu agafes el camí de la llibertat de 
pensament, és un camí que només es pot fer sol.  

A mi moltes vegades m'han dit que els lliures pensadors generaríem una societat individualista; com 
si l'individualisme fos dolent. I, per a mi, l'individualisme és el millor. Precisament aquests mateixos 
després diuen que la societat és cada vegada més individualista, i això no és cert. La societat actual 
cada cop està més uniformada. Fixa't que tothom va ves]t pràc]cament igual, tothom escolta la 
mateixa música... Ha desaparegut una cosa que jo trobo molt a faltar en els joves d'avui dia que és 
aquest "esperit de rebel·lia", les tribus urbanes… Skinheads, mods, grunge, punks, hippies...La 
majoria d'aquests moviments i tribus urbanes eren gent lliure. A més, tot això donava una riquesa 
cultural, sobretot en música, però també en moda. 

Analitzant la història de la moda, gairebé tots els creadors han sigut bastant, per no dir, molt lliures. 
Perquè és que, si no, no hi ha una altra manera. 

La llibertat és pensament, no només actes. El pensament no te'l pot tocar ni controlar ningú; i això és 
el que et fa lliure. El pensament també és el que fa que algunes vegades prenguis decisions que ningú 
espera o amb les que molta gent no està d’acord. 

La conclusió final, és quan tu arribes a veure que pertanys a una minoria. Perquè els lliures 
pensadors, la gent lliure, és una minoria. Al principi, aquesta úl]ma reflexió m’inquietava, però al 
final he arribat a la conclusió que jo pertanyo en una minoria, i em sento còmode amb aquesta 
minoria. La meva minoria. La massa és perillosa i jo no vull pertànyer a una massa. 

Hi ha una cita anarquista que diu "la democràcia és la dictadura de les majories", i hi es]c 
absolutament d'acord. Imagina't que demà, la majoria de la població decideix votar a Vox —el par]t 
d'extrema dreta— i tu t'ho has de "menjar amb patates". Però quan tu et tanques al teu entorn, al 
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teu entorn favorable, al final "tant et fa", penses "que facin el que vulguin". Que la gent miri el que 
vulgui, que escol] el que vulgui, que actuï com vulgui. Perquè des de les minories no ho podem 
canviar, i sense llibertat no es poden canviar les coses en absolut. Tots els grans canvis de la 
humanitat han vingut del caos i de la gent lliure. Com diu Nietzsche: "es preciso tener todavía caos 
dentro de sí, para poder dar a luz una estrella danzarina”. 

MERITXELL BALMES: Transcripció de les respostes 

Des del meu punt de vista, la llibertat té a veure amb el pensament. Amb la llibertat de pensament. 
Ser lliure vol dir tenir la fortalesa de ser un mateix i de no deixar-se emportar pels cànons de valors 
que construeix una societat. De fet, fins i tot moltes vegades, la pròpia societat dicta d'alguna manera 
el què és ser lliure i el què no; i, d'alguna manera, ja ho estan acotant. 

Tanmateix, per a mi la llibertat individual és pròpia de cadascú.  

Per poder ser lliure, crec que una persona ha d'estar oberta al coneixement i oberta a l'experiència. 
Perquè sense cultura, sense coneixement, sense experiència ets menys lliure pel simple fet que tens 
menys capacitat i possibilitats per poder escollir. Si només tens una visió de les coses, no analitzes, no 
obres la ment, no intentes "posar-te a la pell dels altres”...; mai podràs tenir la capacitat per poder 
decidir en total llibertat. 

La llibertat entesa des d'una visió social, més instrumental —en el nostre cas capitalista, però també 
en altres ]pus de societats— s'entén com la possibilitat de poder o fer el que vulguis, poder-te 
permetre certs luxes o poder fer certes coses... Però sempre van lligades a aspectes molt materials. 

Jo la llibertat no l'entenc des d'una perspec]va material o superficial, sinó de pensament. Una 
persona que és lliure, lliure pensadora, té molta més capacitat d'adaptar-se a les circumstàncies 
pròpies de la vida. Perquè els valors venen de dins, venen de la forma d'entendre, de la mateixa 
individualitat. 

Si basem la llibertat amb les limitacions que ens posa la societat, digue-li els diners com 
circumstàncies vitals com poden ser una malal]a o Ucraïna que estan en plena guerra; això els dona 
limitacions per poder fer coses, però no per sen]r-te lliure. El sen]t de llibertat és un concepte 
purament mental, de pensament. 

És més, moltes vegades precisament, a la recerca d'aquesta llibertat el que fem és justament el 
contrari. Ens limitem per aconseguir coses materials i això, al final, és una esclavitud. Per poder 
mantenir segons quins privilegis, quin estatus o quins objectes... el que fa és esclavitzar-nos més 
perquè puguem mantenir-ho o per poder obtenir-ho. La llibertat no va d'això. 

La llibertat és la capacitat de poder obtenir, poder rebre i poder deixar anar quan cal. I els valors 
sobre la llibertat tenen un pes sobre com, individualment, et permet ser tu mateix i expressar-te en 
l'àmbit personal tal com ets; i la mateixa llibertat et dona la capacitat d'empa]a d'acceptar les altres 
persones que són diferents de tu. 

Sen]r-se lliure és un treball constant. No és fàcil. Perquè en l'àmbit social es marquen una sèrie de 
regles, normes, valors... moltes vegades imposats i que no sempre són coherents amb tots els 
individus. La capacitat d'eliminar el judici cap a un mateix i el judici que els altres poden emetre cap a 
tu o la teva persona, això en realitat et fa més lliure. 
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Ser lliure en el sector de la moda ]ndria veure justament amb això tant pels dissenyadors o 
professionals en el sector, com també en l'àmbit personal perquè té a veure en ser autèn]c. En ser un 
mateix. En fer i actuar amb el que un creu i sent, independentment del que marquin les tendències, 
el mercat, el que vulgui imposar-se des dels poders fàc]cs del sector, o socials; o els que siguin. 

Una persona lliure a l'hora de ves]r o en el mateix sector, és la que té molt clar quin és el seu es]l, el 
seu concepte que el defineix. Perquè, al final, ves]r té a veure en com ens definim. 

La present uniformitat tan gran que hi ha actualment amb la proliferació d'influencers —evidentment 
pagats per marques— que dictaminen què s'ha de posar, què no s'ha de posar... aquesta necessitat 
en massa de semblar-se a certs proto]ps, portar certes peces o portar certes marques perquè això 
t'atribueix a una sèrie de valors. 

Precisament això és un reflex d'una societat molt mancada de llibertat individual i de llibertat de 
pensament. Perquè necessita formar part d'un ramat. D'atribuir-se uns valors que venen des de fora 
o de no atrevir-se a ser un mateix i mostrar-se, ves]r-se o transmetre una imatge la imatge que 
voldria pel que diran. El que dèiem: pel judici, els dresscode que marquen des d'una vessant més 
massificada... Tot això és una privació de llibertat indirecta, de forma camuflada, com un missatge 
subliminar; com passava abans amb la religió amb la societat capitalista que vivim, doncs a través 
d'interessos comercials, de capitals, de monopolis... que volen doncs dictaminar el que la societat, les 
persones, ha de comprar, transmetre, etc. 

La proliferació de les xarxes i internet, que evidentment tenen moltes coses bones, també té molts 
riscos i poden ser molt perillosos perquè està, d'alguna manera, fent créixer aquesta uniformitat 
social. Fent que les persones amb aquests missatges ràpids i directes no ]nguem temps de fer una 
reflexió, analitzar i sospesar i mirar més "cap endins". La llibertat té més a veure en mirar cap endins, 
que mirar cap enfora. Per a mi això és la llibertat, el ser lliure. 

Si jo em considero una persona lliure? Doncs, jo es]c en procés d'intentar ser més lliure cada vegada. 
Però certament encara no ho he aconseguit al 100% i en soc plenament conscient que encara no soc 
lliure. Jo suposo que sí que hi ha persones que arriben a ser i sen]r-se lliures de veritat. 

En el meu cas, encara haig de fer un treball. Encara hi ha certs aspectes de la meva vida, els quals no 
em permeten ser lliure. Però aquests frens no em venen de fora, les situacions, la realitat, les 
circumstàncies de la vida passen i són les que són; i és en funció dels ulls del qui les mira, que 
s’interpreta una cosa o una altra. Això té a veure amb l’individu. Amb cadascú de nosaltres. 

Jo encara avui dia ]nc certes limitacions en l'àmbit personal, perquè son treballs interiors, de les 
meves pors... Perquè la llibertat va molt lligada a les pors. Com més pors tens, menys lliure ets. Doncs 
encara ho es]c treballant. I crec que és un treball constant al llarg de la vida, però també crec i es]c 
convençuda que és el millor treball que un pot fer a la vida. 

El millor propòsit que un pot fer a la vida és ser lliure. 

MERITXELL BALMES: Redactat de l’article d’opinió pel VFImag 

Ser lliure vol dir tenir la fortalesa de ser un mateix i de no deixar-se emportar pels  cànons de valors 
que construeix una societat. De fet, fins i tot, moltes vegades és la pròpia societat que dicta 
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indirectament o directament el què és ser lliure i el què no. Per tant, d'alguna manera, ja ho estan 
acotant. 

Tanmateix, per a mi la llibertat individual és pròpia de cadascú. 

Per poder ser lliure, una persona ha d'estar oberta al coneixement i oberta a l'experiència. Perquè 
sense cultura, sense coneixement, sense experiència ets menys lliure pel simple fet que tens menys 
capacitat i possibilitats per poder escollir. Si només es té una visió de les coses, no analitzes, no obres 
la ment, no intentes "posar-te a la pell dels altres”...; mai es podrà tenir la capacitat per poder decidir 
en total llibertat. 

La llibertat entesa des d'una visió social, més instrumental —en el nostre cas capitalista, però també 
en altres ]pus de societats— s'entén com la possibilitat de poder o fer el que vulguis, poder-te 
permetre certs luxes o poder fer certes coses, sempre lligades a aspectes molt materials. 

Penso que la llibertat té a veure amb el pensament. Amb la llibertat de pensament. Una persona que 
és lliure, lliure pensadora, té molta més capacitat d'adaptar-se a les circumstàncies pròpies de la vida. 
Si basem la llibertat amb les limitacions que ens posa la societat, digue-li els diners com 
circumstàncies vitals, com poden ser una malal]a o Ucraïna que estan en plena guerra; això els dona 
limitacions per poder fer coses, però no per sen]r-te lliure. Per això, el sen]t de llibertat és un 
concepte purament mental, de pensament. 

És més, moltes vegades precisament, a la recerca d'aquesta llibertat el que fem és justament el 
contrari. Ens limitem per aconseguir coses materials i això, al final, és una esclavitud. Per poder 
mantenir segons quins privilegis, quin estatus o quins objectes... ens esclavitzem més per poder-los 
obtenir o mantenir. I la llibertat no va d'això. 

La llibertat és la capacitat de poder obtenir, poder rebre i poder deixar anar quan cal. I els valors 
sobre la llibertat tenen un pes sobre com, individualment, et permet ser tu mateix i expressar-te en 
l'àmbit personal tal com ets. Perquè els valors venen de dins. Venen de la forma d'entendre, de la 
mateixa individualitat. 

Sen]r-se lliure és un treball constant. No és fàcil. Perquè en l'àmbit social es marquen una sèrie de 
regles, normes, valors... moltes vegades imposats i que no sempre són coherents amb tots els 
individus. La capacitat d'eliminar el judici cap a un mateix i el judici que els altres poden emetre cap a 
tu o a la teva persona, això en realitat et fa més lliure. 

Ser lliure en el sector de la moda té relació justament amb això tant pels dissenyadors o professionals 
en el sector, com també en l'àmbit personal perquè té a veure en ser autèn]c. En ser un mateix. En 
fer i actuar amb el que un creu i sent, independentment del que marquin les tendències, el mercat, el 
que vulgui imposar-se des dels poders fàc]cs del sector, o socials; o els que siguin. 

Una persona lliure a l'hora de ves]r o en el mateix sector, és la que té molt clar quin és el seu es]l, el 
seu concepte que el defineix. Perquè, al final, ves]r té a veure en com ens definim. 

La present uniformitat tan gran que hi ha actualment, per exemple, amb la proliferació d'influencers 
—evidentment pagats per marques— que dictaminen què ens hem de posar, què no ens hem de 
posar... Aquesta necessitat en massa de semblar-se a certs proto]ps, portar certes peces o portar 
certes marques fa que se t'atribueixin una sèrie de valors.  

Precisament això és un reflex d'una societat molt mancada de llibertat individual i de llibertat de 
pensament. Perquè hi ha la necessitat de formar part d'un ramat. D'atribuir-se uns valors que venen 
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des de fora o de no atrevir-se a ser un mateix i mostrar-se, ves]r-se o transmetre una imatge per por 
al què dirà la gent.  
El que dèiem: pel judici, els dresscode que es marca des d'una vessant més massificada... Tot això és 
una privació de llibertat indirecta, camuflada, presentada com un missatge subliminar que acaba 
dictaminant el que la societat (nosaltres) hem de comprar, transmetre, etc. 

La proliferació de les xarxes i internet, que evidentment tenen moltes coses bones, també té molts 
riscos i poden ser molt perillosos perquè està, d'alguna manera, fent créixer aquesta uniformitat 
social. Fent que les persones amb aquests missatges ràpids i directes no ]nguem temps de fer una 
reflexió, analitzar i sospesar i mirar més "cap endins". La llibertat té més a veure en mirar cap endins, 
que mirar cap enfora. Per a mi això és la llibertat, el ser lliure. 

Em considero una persona lliure? Doncs, jo es]c en procés d'intentar ser més lliure cada vegada. Però 
certament encara no ho he aconseguit al 100% i soc plenament conscient que encara no soc 
totalment lliure. 

En el meu cas, encara hi ha certs aspectes de la meva vida, els quals no em permeten ser lliure. Però 
aquests frens no em venen de fora, les situacions, la realitat, les circumstàncies de la vida passen i 
són les que són; i és en funció dels ulls del qui les mira, que s’interpreta una cosa o una altra. Això té 
a veure amb l’individu. Amb cadascú de nosaltres. 

Jo encara avui dia ]nc certes limitacions en l'àmbit personal, perquè son treballs interiors, de les 
meves pors... Perquè la llibertat va molt lligada a les pors. Com més pors tens, menys lliure ets. Doncs 
encara ho es]c treballant i crec que és un treball constant al llarg de la vida, però també penso i es]c 
convençuda que és el millor camí que un pot agafar en la vida. 

El millor propòsit que un pot fer a la vida és ser lliure. 
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GUIONS TÈCNICS & 
TIMINGS DELS SHOOTINGS DE LA VFImag 
 

GUIÓ TÈCNIC - 01: 

TIMING - 01:  
Model: Huanhuan Chen 
Es]listes: Meritxell Balmes i Clara Suriñach 
Fotògraf i direcció: Clara Suriñach 

Lloc: Vic 
Durada: 10:30h - 13:15h (total de 3h) 

DISSABTE, 26 (FEBRER)- DIA DEL SHOOTING

ESCENA LOCALITZACIÓ DURACIÓ
CARACTERÍSTIQUES  

DEL PLA LOOK

1 Mercat de Vic i voltants 45’
(MATÍ) 

Exterior 
— llum natural —

#1

2 Museu de l'Art de la Pell  
de Vic

45’
(MATÍ) 
Interior 

— llum fluorescent —
#2

TOTAL = 90’

HORA DESCRIPCIÓ NOTES

10:30
Trobada amb la Huanhuan a la bo]ga i 
triar possibles looks segons la localització 
(bo]ga ANONIMS)

Triar-ne dos i deixar el look #1 posat

11:15 Començar shoo]ng localització 1

12:00
Finalització localització 1 → Anar a posar-
se el look #2

12:30 Començar shoo]ng a localització 2

13:00
Finalització shoo]ng → Anar a la bo]ga a 
canviar-se
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01 VIC: Huanhuan
LOOK 1 

Top (Mesnikovick) 
Faldilla (Mesnikovick) 

Botes (propi)

LOOK 2 
Ves]t (Roberta Modena) 

Botes (propi)



 

 

GUIÓ TÈCNIC - 02: 

TIMING - 02:  
Model: Laia Rabert 
Es]listes: Meritxell Balmes i Clara Suriñach 
Fotògraf i direcció: Clara Suriñach 

Lloc: Vic 
Durada: 9:30h - 13:15h (total de 3:15h) 

DISSABTE, 16 (ABRIL) - PLANTEJAMENT DELS LOOKS 

DISSABTE, 17 (ABRIL) - DIA DE SHOOTING

ESCENA LOCALITZACIÓ DURACIÓ
CARACTERÍSTIQUES  

DEL PLA LOOK

1 Voltants Museu Episcopal de Vic (MEV) 45’
(MATÍ) 

Exterior 
— llum natural —

#1

2 El Clot dels Romans  
(Col·laborador de l’Associació)

45’
(MATÍ) 

Exterior 
— llum natural —

#2

TOTAL = 90’

HORA DESCRIPCIÓ NOTES

19:00
Anar a la bo]ga ANONIMS i plantejar 2 possibles looks per la sessió de fotos 
de l’endemà

2 looks

20:00 Haver triat els looks → emportar-me’ls pel dia següent fer el shoo]ng 

HORA DESCRIPCIÓ NOTES

10:30
Trobada amb la Laia a casa meva i fer 
el fi�ng allà dels looks triats al dia 
anterior

Deixar look #1 postar

11:00 Començar shoo]ng localització 1

11:45
Finalització localització 1 → Anar a 
posar-se el look #2

12:15 Començar shoo]ng a localització 2

13:00
Finalització shoo]ng → Anar a casa a 
canviar-se
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02 VIC: Laia
LOOK 1 

Kimono (Txell Miras) 
Pantaló (Txell Miras) 

Sabates (propi)

LOOK 2 
Ves]t (Lisa Ivarsson) 

Jaqueta (Lisa Ivarsson) 
Sabates (propi)



 
 

GUIÓ TÈCNIC - 03: 

ESCENA LOCALITZACIÓ DURACIÓ
CARACTERÍSTIQUES  

DEL PLA LOOK

1
Centre d'Arts Escèniques 

d’Osona (Atlàn]da)
30’

(Tarda) 
Exterior edifici 

— llum natural —
#1 hanna

2
Plaça Catalunya + Metro 

Plaça Catalunya
120’

(Tarda) 
Interior 

— llum fluorescent —

#2 hanna 
#1 i 2 Aina i Eissam

TOTAL = 150’
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03 VIC: Hanna / Aina / Eissam

Aina
LOOK 1 

Top (Txell Miras) 
Pantalons (Txell Miras) 

Botes (propi)

LOOK 2 
Mono (Txell Miras) 

Botes (propi)

Eissam
LOOK 1 

Samarreta (Jack Bo�on) 
Pantaló (Zhannaona) 

Sabates (propi)

LOOK 2 
Jacketa (Jack Bo�on) 
Pantaló (Jack Bo�on) 

Sabates (propi)

Hanna
LOOK 1 

Camisa (Jordi Rafart) 
Pantaló (Jack Bo�on) 

Sabates (propi)

LOOK 2 
Mesnikovich (Jordi Rafart) 

Pantaló (Zhannaona) 
Sabates (propi)



TIMING - 03: 
Models: Hanna, Aina i Eissam 
Es]listes: Meritxell Balmes i Clara Suriñach 
Fotògraf i direcció: Clara Suriñach 
Ajudant de direcció: Meritxell Balmes 
Lloc: Vic 
Durada: 16:00h - 18:30h (total de 2:30h) 

DIJOUS, 28 (ABRIL) - PLANTEJAMENT DELS LOOKS 

DIJOUS, 28 (ABRIL) - PLANTEJAMENT DELS LOOKS

 

HORA DESCRIPCIÓ NOTES

17:00 - 
18:30

Anar a la bo]ga ANONIMS i plantejar 6 possibles looks per la sessió 
de fotos de l’endemà

2 looks x model

HORA DESCRIPCIÓ NOTES

16:00
Trobada amb la Hanna a la bo]ga ANONIMS i començar la prova 
de vestuari

look #1

16:30 Acabar shoo]ng i anar cap a ANONIMS a trobar a l’Aina i 
l’Eissam

17:00
Començar a fer les fotos a la mateixa bo]ga ANONIMS (es]l 
estudi)

look #2 Hanna 
look #1 i 2 Aina i Eissam

18:30 Finalització shoo]ng → Anar a l’Hotel a canviar-se 

40

03 VIC: Hanna / Aina / Eissam



 
 

GUIÓ TÈCNIC - 04: 

ESCENA LOCALITZACIÓ DURACIÓ
CARACTERÍSTIQUES  

DEL PLA LOOK

1
Catedral de Barcelona + 

voltants
45’

(Ma�) 
Exterior edifici 

— llum natural —
#1

2
Plaça Catalunya + Metro 

Plaça Catalunya
45’

(Ma�) 
Exterior edifici 

— llum natural —
#1

3 Passeig de Gràcia 35’
(Ma�) 

Exterior edifici 
— llum natural —

#2

4 Casa Batlló 15’
(Ma�) 

Exterior edifici 
— llum natural —

#2

TOTAL = 190’
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Sara
LOOK 1 

Top (Zhannaona) 
Pantalons (Zhannaona) 
Jaqueta (Mesnikovich) 

Botes (propi)

LOOK 2 
Ves]t (Mesnikovich) 

Botes (propi)

Pere
LOOK 1 

Conjunt (Jack Bo�on) 
Sabates (propi)

LOOK 2 
Jacketa i Pantaló (Öcksa) 

Samarreta (propi) 
Collaret (Zhannaona) 

Sabates (propi)

LOOK 3 
Túnica (Jack Bo�on) 

Pantaló negre (propi) 
Ulleres (propi) 
Sabates (propi)

Mamadou
LOOK 1 

Samarreta (Jack Bo�on) 
Faldilla (Jack Bo�on) 

Botes (propi)

04 BCN: Sara / Pere / Mamadou



 

TIMING - 04: 
Models: Sara Blanes, Pere Mauriz i Mamadou Diaby 
Es]listes: Meritxell Balmes, Vicens Mustarós i Clara Suriñach 
Fotògraf i direcció: Clara Suriñach 
Ajudant de direcció: Huanhuan Chen 
Lloc: Barcelona  
Durada: 10:00h - 14:00h (total de 4h) 

DISSABTE, 19 (MARÇ) - PLANTEJAMENT DELS LOOKS 

DIUMENGE, 20 (MARÇ) - FITTING + DIA DEL SHOOTING

HORA DESCRIPCIÓ NOTES

17:00
Anar a la bo]ga ANONIMS i plantejar 6 possibles looks per la sessió 
de fotos de l’endemà

2 looks (Sara i Pere) 
1 look (Mamadou)

18:30
Haver triat els looks → emportar-me’ls per el dia següent fer el 
shoo]ng 

HORA DESCRIPCIÓ NOTES

10:00
Trobada amb els models davant de l’Hotel Barcelona Catedral (situat a prop 
de la Catedral de Barcelona)

10:15 Començar la prova de vestuari (fi�ng) a l’Hotel, dels looks triats el dia abans

10:45 Començar a fer les fotos de la localització #1 (Catedral de Barcelona + 
voltants)

look #1

11:30 Finalització localització 1 → Pere es posa el look #2 → Anar cap a la 
localització 2 (Plaça Catalunya + Metro Plaça Catalunya)

look #1 Sara 
look #2 Pere

12:15
Finalització localització 2 → Anar a l’Hotel a canviar-se amb el look #2 i #3 
(Mamadou marxa)

12:50 Anar cap a la localització 3 (Passeig de Gràcia)
look #2 Sara 
look #3 Pere

13:25 Finalització localització 3 → Anar cap a la localització 4 (Casa Batlló)
look #2 Sara 
look #3 Pere

13:40 Finalització shoo]ng → Anar a l’Hotel a canviar-se 
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04 BCN: Sara / Pere / Mamadou

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Barcelona+Catedral/@41.3848192,2.1751199,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xf537fa5f9cae2874!5m2!4m1!1i2!8m2!3d41.3848125!4d2.1751011


ANNEX 03: PÀGINA WEB DEL VFI 
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PÀGINA WEB DEL VFI 
Després de l'estudi sobre la competència de la revista, s'ha considerat necessari 
redissenyar la pàgina actual de l'associació del Vic Fashion Ins]tute, per tal que es 
pugui comprar la revista també de forma digital. 

L'objec]u principal de la pàgina web és arribar a un públic més ampli i donar a 
conèixer l'associació del VFI i les seves ac]vitats. Per aquesta raó, per no limitar el 
públic només a Catalunya, la pàgina web es podria consultar tant en català com en 
castellà i anglès. Això no obstant, a con]nuació es presentarà només la versió en 
català, ja que la finalitat principal d'aquest projecte no aprofundeix en la 
implementació de la web de l'Associació. D'aquí que només s'hagi creat la pàgina en 
català a punt de publicar-se i amb la possibilitat de només haver-la de traduir. 

Enllaç per accedir a l’actual pàgina web del VFI: h�ps://www.vicfashionins]tute.com 
Enllaç per accedir a la proposta de la web: h�ps://vfimagazine.wixsite.com/home 
(El propòsit seria u]litzar l’enllaç de la pàgina actual amb la proposta web que es 
presenta)

03ANNEX

Codi QR per accedir al restyling 
de la pàgina web creada pel Vic 

Fashion Ins]tute.

https://www.vicfashioninstitute.com
https://vfimagazine.wixsite.com/home


PÀGINA D’INICI (HOME) 
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SOBRE VFI 
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FES-TE SOCI + FORMULARI D’INSCRIPCIÓ 
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VFImag (PÀGINA DE COMPRA) 
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CONTACTE 
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PÀGINA DEL PERFIL D’USUARI 
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ANNEX 04: CAMPANYA DE XXSS PER VFImag 
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CAMPANYA DE XXSS PER VFImag 
De la mateixa manera que s'ha cregut convenient incloure l'opció de compra de la 
revista a través d'una e-commerce en la pàgina web, també s'ha considerat treballar 
les publicacions d'Instagram per donar-la a conèixer i, conseqüentment, incitar la 
seva compra. Així doncs, l'estratègia consisteix a fer publicacions de forma periòdica i 
alternada amb altres accions/ac]vitats del VFI. Dit d'una altra manera, a l'Instagram 
de l'Associació es publicaran posts de diferents temà]ques relacionades amb 
aquesta, juntament amb posts intercalats sobre la nova edició de la revista. 

Com que el present projecte és hipotè]c, s'ha creat un possible perfil d'Instagram on 
s'han publicat algunes propostes de posts; combinant publicacions que ja s'han fet 
en el perfil oficial del VFI i seguint la seva temà]ca de 3 posts per tal de publicar la 
descripció en tres llengües. En les captures següents es presenten les publicacions 
proposades, així com la seva calendarització i estratègia comunica]va, simulant que 
el perfil d'Instagram oficial del VFI ha aplicat la meva proposta. 

Enllaç per accedir a l’actual Instagram del VFI: instagram.com/vicfashionins]tute/ 
Enllaç per accedir a la proposta d’Instagram: instagram.com/vic_fashionins]tute/

04ANNEX

http://instagram.com/vicfashioninstitute/
http://instagram.com/vic_fashioninstitute/


PROPOSTA D’INICI PER L’INSTAGRAM DEL VFI 
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Codi QR per accedir a les 
publicacions proposades 
per penjar a l’Instagram 
del VFI amb la intenció de 
promoure i donar a 
conèixer la revista VFImag.



PROPOSTA DE PUBLICACIONS A L’INSTAGRAM  
(de les publicacions més recents a les més antigues) 
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Publicació sobre la nova edició de la revista (actual 
projecte) 
- Copy de la imatge: 01 Edi]on - VFImag ja a la venda 
a punts de venda i online!  
(en català, castellà i anglès)

Publicació sobre el Fahion Gallery Event  
- Copy de la imatge: El passat 23 d’abril a ANONIMS 
Espai Creadors va tenir lloc el primer Fashion 
Gallery! Llegeiex l’ar]cle sencer del 9nou a l’enllaç de 
la nostra bio!  
(en català, castellà i anglès)

Publicació sobre l’entrevista a Sílvia Ventosa a la 
nova edició de la VFImag - proposta 
- Copy de la imatge: Entrevista a Sílvia ventosa sobre 
la moda, el gènere i el consum. Llegeix l’entrevista 
sencera en la VFImag № 01 disponible als nostres 
punts de venda i a la nostra pàgina web! 
(en català, castellà i anglès)

Vídeo de 50 seg sobre l’edició 03 del Fesfval 
OFFMODO que fndrà lloc al juny 
- Copy de la imatge: #03EDITION @offmodo_fest 
Fashion Fes]val 
(només en anglès, ja que cada vídeo està en una 
llengua diferent: català, castellà i anglès)

Publicació sobre l’espai creadors ANONIMS 
- Copy de la imatge: ANONIMS Espai Creadors és un 
concept store on moda d’autor, cultura, art i comerç 
conflueixen en el mateix espai. És el punt de venda 
de les col·leccions dels dissenyadors. 
La roba d’autor té una voluntat atemporal: tant per 
la seva alta qualitat com pel seu disseny exclusiu, una 
peça de roba per a tota la vida. Vine a ANONIMS i 
construeix el teu armari amb peces úniques! 
(en català, castellà i anglès)

Frases relacionades amb la filosofia de l'associació 
del VFI 
- Copy de la imatge: la descripció que hi haurà en 
cada post serà la mateixa frase en les llengues que 
no sigui la frase. És a dir, si la frase està en català, 
llavors en la descripció hi haurà la mateixa frase en 
castellà i anglès. 

Publicació sobre la nova edició de la revista (actual 
projecte) 
- Copy de la imatge: 00 Edi]on - VFImag ja a la venda 
a punts de venda i online!  
(en català, castellà i anglès)



Tot i haver creat una campanya d’Instagram i una segona versió de la revista —ambdós casos 
hipotè]cs—, les fotografies realitzades per a la creació d’aquesta úl]ma, juntament amb algunes 
publicacions i vídeos, s’han acabat u]litzat en les plataformes oficials del Vic Fashion Ins]tute perquè 
van agradar. D’aquesta manera, van arribar als seguidors i dissenyadors de l’Associació, molts dels 
quals van fer repost  i post de les fotografies d’aquest projecte. A con]nuació es mostren sis de les 2

vint-i-set publicacions que els dissenyadors, l’Associació i altres van compar]r: 

 Repost: Tornar a publicar una publicació, ja sigui del teu propi perfil o d’un altre. 2
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ANNEX 05: EXTENSIÓ DE LA MEMÒRIA 
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EXTENSIÓ DE LA MEMÒRIA 
Per elaborar la segona edició de la revista de moda independent del VFI ha sigut 
necessari adquirir una sèrie de conceptes bàsics, com per exemple: què s'entén per 
premsa femenina, en quin marc conceptual es troben ara mateix aquesta ]pologia 
de revistes i quin podria ser el seu rol en un futur. 

A con]nuació, s'estenen els conceptes clau recollits en la memòria inicial, que han 
ajudat a conduir el projecte.

05ANNEX



3. ESTAT DE L’ART 

3.1 EL CONCEPTE DE PREMSA FEMENINA 

La premsa dirigida a les dones, coneguda com a premsa femenina, presenta un seguit de 
caracterís]ques i constants estructurals i de con]ngut que la classifiquen dins del marc de la premsa 
especialitzada (Roca, 2006). 
  
Per tal de definir i conceptualitzar l’expressió premsa femenina (Menéndez & Figueras, 2013) és 
imprescindible aclarir els termes premsa o revistes i el que es considera femení. 
  
A par]r d’aquí Menéndez (2009) defineix la revista com a una publicació seriada, amb una 
periodicitat variable superior a una setmana; on la data i la seva numeració es presenten d’una 
manera correla]va. Aquestes poden ser de pagament, gratuïtes o mixtes. 
  
En relació amb la segona paraula, des del punt de vista temà]c, considera que no existeixen 
con]nguts femenins o masculins, ja que assegura que els homes també estan interessats en els 
temes com la bellesa, moda, celebritats, entre d’altres. Això no obstant, reconeix que en alguns casos 
algunes publicacions es consideren femenines pel fet que el mateix nom ho indica, com per exemple 
les revistes Elle o Woman. Així mateix, altres vegades la temà]ca podria considerar-se neutre.  
   
Segons IPMARK (2008), citada per Menéndez & Figueras (2013), considera que es tracta d’una revista 
femenina o masculina en funció de si el 75% dels seus lectors són dones o homes. És a dir, si el 75% 
dels lectors són dones, llavors es tractaria d’una revista femenina, i a la inversa, si el 75% es correspon 
a lectors masculins, doncs estaríem parlant d’una revista dedicada als homes. 

És important remarcar que una revista femenina no és el mateix que una revista dirigida a les dones 
(Menéndez & Figueras, 2013; Roca, 2006). La primera té relació amb la temà]ca que tracta, que 
acostumen a ser assumptes considerats propis o d'interès per a les dones: moda, bellesa, decoració, 
entre d'altres. Dit d'una altra manera l'objec]u principal seria construir la feminitat norma]va. En 
canvi, en la segona, el tema principal gira entorn de la figura de la dona, com podrien ser el cas de les 
publicacions feministes. 

 3.2 LA PREMSA FEMENINA A ESPANYA (s.XVIII – s.XX) 

La premsa femenina es remunta a Espanya en el segle XVIII, encara que fins al segle XIX no 
s’expandeix. És en aquest moment que sorgeix la premsa femenina contemporània, però no serà fins 
al segle XX, que es consolida el model actual (Hernández, 2009; Menéndez, 2009). Aquest úl]m 
caracteritzat principalment per ser un ]pus de premsa de masses, inspirat en l’edició europea i nord-
americana que es basa en fins comercials. 
  
La Pensadora Gaditana (1763-1764) es considera la primera revista d’Espanya que anava dirigida i 
estava redactada per una dona. Concretament, estava firmada per Beatriz Cienfuegos (Cuzovic-
Severn, 2018; Hernández, 2009; Menéndez & Figueras, 2013). Aquesta s’editava a Madrid i a Cadis i, 
tot i que era de periodicitat setmanal, encara avui dia poc se’n sap de l’editora (Menéndez & Figueras, 
2013). 
  
Entre finals del segle XVIII i principis del segle XIX sorgeixen diversos intents, tant legals com il·legals, 
d’establir i crear revistes dirigides al públic femení (Cuzovic-Severn, 2018). 
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La premsa femenina del segle XIX es basava d’un model de dona ideal que responia a la representació 
social que el pensament masculí havia creat (Menéndez & Figueras, 2013). En conseqüència, les 
revistes dedicades a les dones, si volien ser publicades, havien de tractar temes considerats frívols i 
lleugers com són la moda, tasques domès]ques i assumptes relacionats amb la maternitat. Sempre 
deixant de banda a la polí]ca i qües]ons nacionals. D’aquesta manera s’abstenien de provocar cap 
mena de pensament independent per part de les dones i les conduïen cap a un model de dona ideal , 
conegudes com el ángel del hogar (Cuzovic-Severn, 2018; Menéndez & Figueras, 2013). 

Durant aquest segle França va esdevenir de gran influència per Espanya pel que fa a la cultura, 
societat i polí]ca; però sobretot en l’àmbit de la moda. Cuzovic-Severn (2018, p.13) es refereix a 
aquest fenomen com afrancesament. El terme afrancesat, segons el diccionari de la Real Acadèmia 
Española (RAE), s’u]litza per referir-se a la persona que imita o admira desmesuradament els costums 
francesos.  
  
Aquest fet va provocar, per una banda, el perill de perdre la iden]tat nacional d’Espanya, degut al 
gran afany que hi havia per imitar els costums dels Francesos. Tanmateix, per altra banda, adoptar la 
seva cultura era beneficiós pel patriarcat espanyolm, ja que es con]nuava tractant la dona com a 
inferior a l’home, preservant així la balança de poder del segle anterior (Cuzovic-Severn, 2018). 
  
Totes aquestes caracterís]ques estaven presents al Periódico de las Damas i al Correo de las Damas, 
així com a altres diaris dirigits a les dones d’aquella època (Cuzovic-Severn, 2018). 
  
Mentre el Periódico de las Damas era considerat el diari femení pioner d’Espanya, el Correo de las 
Damas era un dels diaris més populars del moment (Cuzovic-Severn, 2018). No obstant això, els 
con]nguts principals de les dues revistes es basaven majoritàriament en la moda i en la definició del 
model del ángel del hogar (Menéndez & Figueras, 2013). D’aquí que la secció que més influenciava a 
les lectores i més ressò se’n feia era el de la moda. Tot això és degut també al fet que la societat tenia 
com a intenció promoure aquest sector, ja que era un ]pus de con]ngut que es considerava inofensiu 
davant el territori del poder masculí (Cuzovic-Severn, 2018; Hernández, 2009). 
  
Menéndez & Figueras (2013) exposen que les revistes del segle XIX u]litzaven un to i llenguatge més 
proper i persuasiu, comunicant-se així d’una manera més individualitzada amb la seva audiència.  

Amb l’arribada de la República (1931-1936), la premsa va passar a estar molt controlada pels par]ts, 
el que va suposar la introducció de temes polí]cs en la premsa femenina per primera vegada. No 
obstant això, els temes com la bellesa, la moda, la salut i la llar con]nuaven formant part de les 
pàgines de les revistes i la vida quo]diana de les dones (Menéndez & Figueras, 2013; Velasco, 2019). 
Aquesta premsa femenina interessada en l’àmbit polí]c i obertament emancipadora desapareix amb 
el Franquisme (1939-1975). Així doncs, tornen a aparèixer els valors tradicionals femenins i el rol de la 
dona ideal . Dit d’una altra manera, con]nuen les publicacions dirigides a les mestresses de casa 
conegudes com el ángel del hogar (Hernández, 2009; Menéndez & Figueras, 2013). 
  
A la dècada dels setanta, Espanya passa per un període de modernització gràcies als Plans de 
Desenvolupament, l’afany a internacionalitzar-se i la lenta incorporació de les dones a l’ocupació. De 
manera que és en aquesta dècada que la revista de moda es popularitza i penetra en la societat, 
sobretot quan a Espanya apareix Telva (1963); la qual avui en dia encara compta amb un públic fidel, 
esdevenint així l’única revista femenina originalment espanyola que perdura (Menéndez & Figueras, 
2013; SanMiguel & Sádaba, 2019; Velasco, 2019). Per tant, és a mitjans del segle XX quan s’ar]culen i 
apareixen les revistes tal com es coneixen avui en dia (Menéndez & Figueras, 2013). 
  
Durant els anys de la transició a la democràcia (1975-1982), a més dels temes tradicionals (moda, 
bellesa, i llar) es tornen a introduir publicacions relacionades amb els par]ts polí]cs o sindicats del 
moment (Hernández, 2009). A més, en plena transició apareix una nova revista de moda sota el nom 
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de Dunia (1976-1998); fet que provoca la divisió de les lectores espanyoles, ja que la nova revista 
compe]a amb Telva. Tanmateix, pel que fa a la primera es considerava més progressista, mentre que 
la segona era més conservadora (Menéndez & Figueras, 2013) 
  
L’autèn]ca revolució en l’edició espanyola es va produir als anys vuitanta, ja que com comenten 
Menéndez & Figueras (2013, p.41): “Va ser una època de molts canvis, no només per la consolidació 
de la democràcia, sinó també perquè Espanya va entrar a la Unió Europea i la legislació es va obrir a 
les inversions estrangeres.”  
  
L’arribada de noves capçaleres de grups internacionals va donar lloc a un nou fenomen, el de la 
competència (Menéndez & Figueras, 2013); que va crear una necessitat d’adaptació de les revistes 
espanyoles davant de la nova situació. Això no obstant, els anys vuitanta es considera el període amb 
més auge de la premsa femenina. 
  
Entre el 1985 i el 1995 es produeix una entrada massiva de grans revistes de l’estranger com Vogue, 
Elle, Marie Claire o Cosmopolitan (Menéndez & Figueras, 2013; SanMiguel & Sádaba, 2019). El 
sorgiment d’aquestes noves publicacions internacionals, va fer que moltes revistes de moda 
espanyoles desapareguessin durant la dècada dels vuitanta (Velasco, 2019). 

Aquestes revistes internacionals apostaven per un enfocament innovador que es basava en un model 
de dona independent “fomentant el consum de les peces de roba i d’accessoris de bellesa per 
reafirmar la iden]tat individual femenina i ac]var el paper de les dones en la societat del moment” 
(SanMiguel & Sádaba, 2019, p. 191). Dit d’una altra manera, introdueixen un ]pus de perfil de dona 
moderna que treballa fora de casa (SanMiguel & Sádaba, 2019). Tot i això, encara que aquests grans 
grups internacionals no reflecteixin aquesta domes]citat anterior, sí que promou un nou concepte: la 
superwoman (Velasco, 2019). Aquesta és guapa, elegant, espor]sta, professional, fiestera… i a la 
vegada femenina i sensible. D’aquí que els anys vuitanta sigui la dècada de les supermodels com 
Cindy Crawford, Linda Evangelista o Naomi Campbell. 
  
D’acord amb Velasco (2019), la premsa femenina espanyola con]nua difonent un model de dona 
tradicional. Aquella que es considera bella, segueix la moda, és familiar i es cuida; i en funció 
d’aquests ideals s’hi sumen nous elements com la preocupació per l’èxit professional, però sempre 
sota el domini d’una persona del gènere oposat.   

3.3 LA NOVA ERA: INTERNET I LA COMUNICACIÓ DE MODA 

En l’actualitat, la moda és un dels principals motors econòmics del món i un dels factors del segle XXI 
que més ha popularitzat aquest sector és Internet; juntament amb el sorgiment dels blogs als anys 
noranta i sobretot les xarxes socials, en par]cular Instagram (Velasco, 2019). 
  
En conseqüència d’aquest interès per la moda, en els darrers anys, ha crescut una nova tendència on 
la premsa generalista ha començat a publicar revistes setmanals de moda en format de suplement 
(SanMiguel & Sádaba, 2019). Un exemple seria la revista SModa que va amb el diari El País. 
  
Per tant, tot i que en els úl]ms anys les revistes de moda i bellesa no han abandonat encara les 
edicions impreses, no han pogut ignorar la realitat actual: una societat considerablement digitalitzada 
que u]litza amb molta freqüència Internet i les xarxes socials (Gómez & Gil, 2020); conver]nt-les així 
en protagonistes, especialment entre els públics femenins més joves. És per això que les mateixes 
revistes durant l’úl]ma dècada van començar a obrir les seves pròpies pàgines web i a tenir presència 
en les xarxes socials. 
  

3.3.1 Internet i les revistes de moda: competència o col· laboradors?  
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Les revistes de moda han sigut i encara són un dels mitjans principals per publicitar les marques i 
donar-les a conèixer mitjançant diferents gèneres periodís]cs: publireportatges, editorials, 
campanyes de publicitat i ar]cles (Font, 2015). Així com a través d’anuncis directes pagats per les 
firmes, inserits enmig de la revista.  
  
No obstant això, com s’observa en l’úl]m Estudi General de Mitjans (13 de desembre de 2021), de la 
gràfica següent, si comparem l’any 2021 amb anys anteriors, s’aprecia  una tendència decreixent de 
l’audiència general de les revistes i un creixement constant d’Internet com a mitjà de comunicació. 
D’aquí que Gómez & Gil (2020) i Hernández (2009) esmen]n que Internet s’ha configurat com a un 
nou mitjà de comunicació i la resta de mitjans tradicionals s’han vist obligats a adaptar la seva 
estratègia en funció d’aquest. 

Tot i aquesta caiguda con�nua en les revistes, les revistes de moda són les que han registrat una 
menor recessió envers la resta de mitjans de comunicació. Això és degut a la certa presència i fama 
que tenen dins la indústria editorial, ja que es consideren les precursores de tendències i les grans 
marques encara els hi donen suport (Gómez & Gil, 2020). 

Tanmateix, no es pot obviar la crisi digital la qual s'han vist sotmesos els mitjans de comunicació 
tradicionals, especialment els impresos. L'aparició d'Internet ha suposat canvis i con]nuarà incidint 
en la forma en què es consumeixen els mitjans (Gómez & Gil, 2020; SanMiguel & Sádaba, 2019). No 
només pel que fa a la immediatesa i la gran varietat de con]nguts i temà]ques que aquest 
proporciona; sinó perquè simultàniament també sorgeixen nous disposi]us electrònics i tecnològics 
com els portà]ls, smartphones o tablets. A més, a causa de tots aquests nous canvis, l’aparició de les 
xarxes socials han esdevingut un dels elements més influents en el nou panorama medià]c (Gómez & 
Gil, 2020). 

D’aquesta manera les xarxes socials esdevenen grans aliades del sector de la moda, ja que permeten 
acostar aquest sector a tothom d’una manera ràpida i atrac]va a través de diversos formats com 
imatges, ar]cles, esdeveniments en línia, entre d’altres (Gómez & Gil, 2020). Així mateix, la 
comunicació a través d’aquestes xarxes permet una interacció bidireccional (Font, 2015; Gómez & Gil, 
2020), fet que subs]tueix les audiències les quals els mitjans tradicionals es dirigien, per comunitats.  
  
Tot això ha fet que les xarxes socials no només es considerin una opció en la comunicació actual de 
les empreses, sinó un element imprescindible per connectar amb les persones de forma diària. D’aquí 
la importància de la imatge en la nostra societat actual (Gómez & Gil, 2020). 
  
No és casualitat que les imatges siguin gran part del centre de les nostres vides a l’hora de comunicar. 
Davant d’aquest fet és important recalcar que en les edicions online de les revistes femenines, la 
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Gràfica 1: Evolució de la penetració de l’audiència general de mitjans des del 2013 fins a l’abril del 2022 

Font: Estudi General de Mitjans (EGM)



imatge preval sobre el text (Gómez & Gil, 2020), de manera que són pensades per ser més vistes que 
llegides, la qual cosa també passa en les versions impreses. 
  
Instagram i Pinterest són les xarxes socials basades en imatges que més popularitat han ob]ngut 
durant els úl]ms anys (IAB Spain, 2021), tal com es pot veure en l’úl]m Estudi Anual de Xarxes Socials 
de l’any 2021. En la següent gràfica, s’aprecia que Instagram ocupa la quarta posició, mentre que 
Pinterest se situa en novè lloc. Tanmateix, tal com conclou l’estudi, ambdues plataformes con]nuen 
creixent. 

3.3.2 Influencers i Bloggers de moda 

Alguns autors com Font (2015), Gómez & Gil (2020) i Velasco (2019) consideren que Instagram es 
presenta com a una forta compe]dora de les mateixes revistes de moda, jsiques i online, ja que són 
bastants els bloggers i influencers que s’han conver]t en portaveus de marques de moda; fins al punt 
considerar si podrien arribar a subs]tuir les tradicionals revistes femenines. Això és degut al fet que 
actualment les firmes cada vegada més estan u]litzant aquests personatges públics com a un 
intermediari per accedir als consumidors d’una manera més fàcil, econòmica i propera.  
  
Per tant, per una banda, la indústria u]litza aquest nou mitjà com a una nova eina de màrque]ng 
(Velasco, 2019), mentre que, per altra banda, les bloggers i influencers n’obtenen beneficis monetaris, 
materials i pres]gi personal en col·laborar amb les marques i en]tats. De fet, segons Font (2015), tot i 
que aquests personatges públics cada vegada estan més presents i exerceixen una major influència i 
poder sobre la indústria, també existeix cert rebuig per part d’es]listes i dissenyadors del sector.  
  
Segons exposen SanMiguel & Sádaba (2019, p.193) en un estudi focalitzat en el món del luxe, es 
concreta que “més del 75% dels consumidors consulten un blog abans de comprar un ar]cle de luxe, 
mentre que un 87% busca opinions d’altres lectors sobre la marca”. És per això que cada vegada més 
la llei obliga a especificar quins con]nguts tenen un fi publicitari. És a dir, pel bé de l’opinió de 
l’audiència, els personatges públics han d’especificar als seus usuaris quan es tracta d’una publicació 
on han rebut diners, un servei o un producte (Velasco, 2019) i, per tant, es tracta d’una publicació no 
genuïna.  
  
Dit això, és important concebre les bloggers i instagramers no com a precursores de tendències, sinó 
divulgadores d’aquestes; establint una relació entre les marques i els mitjans de comunicació, en 
especial les xarxes socials. Per aquesta raó Font (2015) considera que la comunicació d’aquestes 
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Gràfica 2: Ús de les xarxes socials: Generació Z (esquerra) vs Generació Y/Millennials (dreta) 
Font: IAB Spain 2021



noves figures no té res a veure amb el periodisme, ja que les publicacions no tracten sobre 
dissenyadors de moda, firmes o les mateixes tendències pel que fa a teixits, la confecció de la roba, el 
procés de creació... atès que la majoria no tenen suficient coneixement sobre el sector de la moda 
per fer-ho. De manera que no se’ls pot considerar professionals de la indústria, però sí quant a 
publicistes i promotores de les marques en les xarxes socials.  

3.3.3 Canvis en els continguts i consum de moda 

Es comprova que al llarg dels anys hi ha hagut transformacions a favor, pel que fa a la par]cipació de 
les dones en els mitjans de comunicació. A més, cada vegada apareixen més publicacions de caràcter 
polí]c-social on es reflecteixen els drets d’igualtat com l'emancipació femenina, l’accés al món laboral 
i l’afany de formar part d’aquesta nova societat (Hernández, 2009).  
  
Tanmateix, els contenguts de les revistes de moda actuals i el seu model de consum no es diferencien 
del tradicional, ja que con]nuen basant-se en: bellesa, l'amor, la llar i la sexualitat. Avui dia, ser dona 
en la societat actual gira entorn de la imatge jsica (perfecció estè]ca mitjançant la roba, bellesa i 
cura del nostre cos), idolatria a celebritats, viatges, festes, èxit social, entre d’altres (Menéndez & 
Figueras, 2013; Velasco, 2019). D'aquí que aquesta ]pologia de premsa generi interès, però a la 
vegada rebuig a causa dels estereo]ps de gènere que encara tracta (Menéndez & Figueras, 2013). 
  
Per tant, tot i que es manté el model tradicional de la premsa femenina ja no només es tracta del 
con]ngut d’aquesta que dicta el que està de moda, sinó que, com expressa Volonté (2009, p.197) “el 
consum de la indumentària és, avui en dia, indiscu]blement cultural”. Dit d’una altra manera, Volonté 
(2009) considera que l’adquisició d’una nova peça de ves]r no prové d’una necessitat primària, sinó 
d’una sa]sfacció en trobar un mitjà d’expressió personal que l’acabi situant en la complexa i mutable 
geografia social en què es troba.  
  
A causa de la força creixent de les xarxes socials en l’actualitat, juntament amb el sorgiment de veus 
contraculturals com les representades per RuPaul, per exemple, fa que autors com Font (2015), 
Gómez & Gil (2020) i Velasco (2019) es qües]onin sobre quin serà el paper que ]ndran els sectors de 
la comunicació i de la moda en els pròxims anys. 

3.4 EL DISSENY EDITORIAL 

El disseny editorial és una branca del disseny gràfic que es basa en la composició i estructuració de 
publicacions com revistes, diaris i llibres (Mar�nez, 2020; Virgil, 2020).  

La finalitat del disseny editorial és comunicar idees mitjançant la maquetació d’elements per tal de 
potenciar un missatge. Així doncs, la tasca dels dissenyadors editorials és formar harmonia entre els 
aspectes formals (re�cules, imatges i text, ]pus de paper...) i de con]ngut (veu, to, concepte de cada 
ar]cle...) en funció de les necessitats de cada publicació (García et al., 2018; Mar�nez, 2020). Segons 
la disposició d’aquests elements (Mar�nez, 2020), a través de la maquetació, una publicació pot 
adquirir diversos caràcters en funció dels seus objec]us (entretenir, informar, educar, etc.).  
  
García et al. (2018) mencionen les 4F’s del disseny editorial (Taula 1 de la memòria) que s’u]litzen 
com a base per reforçar i estructurar la iden]tat d’una revista com a un conjunt (aspectes formals i de 
con]ngut). 
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De manera que, el disseny de la publicació editorial destacarà no només pel que fa al con]ngut de la 
revista, sinó que també es captarà el lector mitjançant la combinació dels diferents recursos visuals 
u]litzats (García et al., 2018; Virgil, 2020). 

3.4.1 Parts d’una publicació editorial 

En general les publicacions editorials estan compostes per dues parts (Mar�nez, 2020): la part 
exterior de la publicació i la part interior. És en aquestes dues parts on s’hi estructuren els elements 
(formals i de con]ngut) que acaben conformant un únic producte. 

Par]nt de la teoria que presenta Mar�nez (2020), s’ha elaborat la següent taula on s’exposen els 
elements que conformen cada una de les parts d’una publicació editorial, de forma cronològica i 
agafant com a referents les revistes de moda. 
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Taula 1: Les 4F’s del disseny per establir un aspecte i es]l coherent en una publicació editorial. 

Font: Elaboració pròpia a par]r dels cinc llibres d’Ambrose & Harris (2013)

Format: Comprèn el logo]p, els ]tulars de portada, la mida de la revista, els �tols de 
les seccions i el peu de pàgina. 

Fòrmula: Resumeix l’enfocament de la revista sobre el con]ngut editorial. Tipologia i 
extensió dels ar]cles, seccions en les primeres i úl]mes pàgines de l’exemplar, 
es]l fotogràfic i il·lustracions. 

Frame: És el marc. Cons]tueix la norma de les imatges i interiors de la pàgina. 
Algunes revistes u]litzen els mateixos marges al llarg de tot l’exemplar, mentre 
d’altres en varien la seva amplada. Per exemple, emparant marges superiors 
alts pels ar]cles amb la finalitat de diferenciar la part central. 

Funció: La funció és, de manera simplificada, el que una revista intenta aconseguir i 
el missatge que busca transmetre. 
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Taula 2: Parts d’una publicació editorial: interior i exterior 

Font: Elaboració pròpia a par]r de Mar�nez (2020, p.9) 

EXTERIOR DE 
LA 

PUBLICACIÓ

Portada: Funciona com a aparador visual. En ella s’hi defineix la marca, el seu 
caràcter i el seu es]l. És el primer factor que veu el lector, per tant, aquesta serà 
determinant per atraure’n de nous.  
  
Elements que componen una portada (generalment): 
• Logo]p de la marca 
• Capçalera 
• Títol 
• An]cipació dels ]tulars dels con]nguts de l’interior de la revista 
• Il·lustració o imatge de portada

Llom: franja lateral de la revista.  
  
Elements que componen al llom (generalment): 
• Títol de la revista 
• Capçalera 
• Número de la revista

Contraportada: Part del darrere d’una revista.  
  
Elements que componen al llom (generalment): 

• Codi de barres 
• ISSN 
• Resum del con]ngut de l’interior 
• O bé es dedica totalment a la inserció d'un anunci.

INTERIOR DE 
LA 

PUBLICACIÓ

Fitxa tècnica: Aquí hi consta el número de la revista, la data de publicació, la  
seva periodicitat, la impremta i xarxes socials, persones que han format part en 
la realització de la revista amb els seus respec]us rols, col·laboradors externs...

Editorial: Text breu i concís el qual principalment, es troba a la primera pàgina de 
l’interior de la revista.

Índex: S’exposen els con]nguts que componen la publicació i el punt de pàgina 
actual. És important que aquest sigui clar i entenedor, però sense deixar de 
banda el seu disseny.

Pàgines interiors de la revista: Suposen el gruix de la revista. Per tant, és on 
apareixen els ar]cles, reportatges fotogràfics, entrevistes... El seu con]ngut pot 
estar dividit per seccions i també s’ha de considerar la seva llegibilitat i el seu 
disseny. L’elecció de ]pografies, imatges, re�cules u]litzades (columnes), etc. i la 
seva disposició, ]ndran un paper determinant pel que fa a la composició de la 
revista i la seva imatge visual.

Paginació: Es correspon a la numeració de la pàgina en què es troba el lector. La 
seva finalitat és ubicar-lo dins de la revista i facilitar-li la cerca dels con]nguts 
que la componen.



3.4.2 Bases del disseny editorial 

Segons comenten García et al. (2018), les revistes avui en dia necessiten recórrer a la crea]vitat i a la 
innovació, ja que consideren que una revista ben dissenyada, avui en dia, ha de ser capaç 
d’evolucionar i estar en constant canvi; sempre essent fidel a la seva filosofia i imatge de marca.  
  
No obstant la crea]vitat i innovació, pel que fa als aspectes formals, convé tenir en consideració una 
sèrie de criteris i bases del disseny editorial. Seguidament, s’exposen a tall de resum les cinc variables 
principals, d’acord amb l’úl]ma edició de la col·lecció dels llibres Bases del Diseño, escrits per 
Ambrose & Harris (2013). La col·lecció es basa a un total de cinc llibres; un per cada variable.  

1. Format 
m.Tamaño de un impreso, expresado en relación con el número de hojas que 
comprende cada pliego [...] o indicando la longitud y anchura de la plana. 
(Ambrose & Harris, 2013, p.1) 

Començant pel format, segons els autors, es tracta d'una variable que sovint els dissenyadors donen 
per suposada, pel fet que actualment existeixen una gran varietat de formats estàndard. Dit d'una 
altra manera, moltes vegades el format ja ve donat segons el ]pus de publicació que es fa i les seves 
necessitats. Per exemple, si es tracta d'una carta corpora]va ]ndrà majoritàriament una mida 
establerta. 

El format d'un projecte editorial és el que estableix un punt jsic amb l'usuari i, per tant, és important 
tenir-lo en compte. És a dir, és l'element que afecta en la manera que un lector rep la comunicació 
impresa. 

Principals elements de format: 
• Tipologia de paper (se]nat, cartó, cartolina, paper de premsa…). 
• Enquadernació (japonesa, americana, francesa/en creu…). 
• Tipus de plecs (díp]c, tríp]c, zig-zag…). 
• Tècniques d'impressió (quadricromia, ]ntes planes, relleu, vernís, troquel·lat...). 

  

2. Layout 
f. Boceto previo de la composición de un texto que se va a publicar, usado 
para determinar sus caracterís]cas defini]ves. (Ambrose & Harris, 2013, p.1) 

Per tant, el Layout o maqueta fa referència a la disposició dels elements de text i imatge en un 
disseny. D’aquesta manera, la maquetació pot influir posi]vament o nega]vament la recepció de la 
informació que es presenta al lector i el missatge que es vol donar a través de la crea]vitat. 

Principals elements del Layout/maquetació: 
• Disposició de les pàgines (ordre). 
• Tipus de quadrícula u]litzada. 
• Ús de columnes i quantes n’hi haurà. 
• Disposició de les imatges (marc en blanc, paspartú, a sang...). 
• Tipus d’alineació del text. 
• Format de la jerarquia dels textos (�tol, sub�tol, cos... ). 

  

3. Tipografia 

f. Calidad o forma de letra con que està impresa una obra. (Ambrose & Harris, 2013, p.1) 
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La ]pografia és el mitjà pel qual se li pot donar una forma visual a una idea. A causa de la gran 
varietat i quan]tat de ]pologies de lletres que es poden trobar actualment, fa que els dissenyadors 
d'avui en dia u]litzin una o una altra segons les seves necessitats comunica]ves i visuals. D'aquí que 
Ambrose & Harris (2013) considerin que "la ]pografia és un dels elements amb major influència 
sobre el caràcter i la qualitat emocional d'un disseny". 
  
Principals factors de la ]pografia: 

• Tipus de lletra (cursiva, negreta, condensada…). 
• Classificació de la ]pografia (Romana, Gò]ca, Script…). 
• Alineació de la ]pografia (dreta, esquerra, jus]ficada…). 
• Interlineat dels caràcters. 

  
4. Imatge 

f. Apariencia óp]ca de algo producida en u espejo o a través de una lente, etc 
(Ambrose & Harris, 2013, p.1) 

La paraula “imatge” fa referència als elements gràfics que acaben donant vida a un disseny. Per 
aquest mo]u, les imatges juguen un paper essencial en la comunicació d’un missatge i, 
conseqüentment, en la iden]tat visual d’un projecte.  

Hi ha una sèrie d’aspectes que s’han de considerar quan es fa ús d’imatges en publicacions editorials: 
• Resolució 
• Format (JPG, TIFF, PNG...) 
• Colors de la imatge (CMYK o RGB) 
• Mapa de bits o vectorial 
• Tècnica d’impressió (serigrafia, litografia...) 
• Quina ]pologia d’imatge és (il·lustració, fotografia, pintura...) 

  
Hi ha una sèrie de factors significa]us que van més enllà dels aspectes formals, mencionats 
anteriorment, que també s'han de tenir en compte a l'hora d'escollir una imatge per a una publicació. 
En general, els dissenyadors trien i presenten curosament les imatges que publiquen segons el que 
volen transmetre al públic, ja que tot i que "una imatge pot valdre més que mil paraules", aquesta ha 
de transmetre el missatge en un instant. Per tant, la comunicació d'aquesta ha de ser ràpida i 
efec]va. És per això que moltes vegades s'u]litzen recursos literaris (metàfora, símils, simbolismes...) 
o se li atorga significats connota]us o denota]us en una imatge. 

5. Color 
f. Sensación producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos 
visuales y que depende de la longitud de onda. (Ambrose & Harris, 2013, p.1) 

Al llarg del temps, els éssers humans hem desenvolupat certa comprensió del color que fa que 
reaccionem de forma ins]n]va davant d’aquest. És per aquest mo]u que el color és considerat la 
forma més immediata de comunicació del llenguatge no verbal.  

S’associen diferents connotacions als colors i la reacció que un individu té davant d’aquests està 
relacionat amb aspectes culturals, les modes/tendències, l’edat i les preferències personals. En 
conseqüència, es considera una variable clau del disseny gràfic; una eina que pot u]litzar-se per 
captar l’atenció, orientar i dirigir al receptor de qualsevol la peça gràfica. En general, tots els dissenys 
es basen d’un color dominant que va acompanyat per altres subordinats i d'èmfasis.  
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És important tenir en compte, que segons el projecte gràfic, es farà servir un sistema cromà]c o un 
altre segons la seva finalitat. Dos dels sistemes cromà]cs més usats són:  

La combinació de dos colors primaris, forma colors secundaris; i de la barreja d’un primari amb un 
secundari n’esdevindrà un color terciari.   

4. METODOLOGIA 
Per tal de dur a terme l’estudi quan]ta]u d’una manera òp]ma, prèviament s’ha elaborat fitxa 
tècnica amb la finalitat de guia, per tal de definir tots els apartats i variables que es necessitaven 
considerar per a dur a terme l’anàlisi de resultats. Les bases que s’han u]litzat són les que es 
presenten a con]nuació: 
  
OBJECTE D’ESTUDI: El coneixement i la percepció de la comarca d’Osona, envers altres zones de 
Catalunya, sobre el Vic Fashion Ins]tute, tendències i interès en el sector de la moda, especialment 
en les revistes de moda. 

CARACTERITZACIÓ 

SISTEMES 
CROMÀTICS COLORS PRIMARIS ÚS

CMYK
Sigles dels colors primaris:  

Cian, Magenta, Groc i Negre  
(en anglés: Cyan, Magenta, Yellow and Black)

Edició impresa.  
Aquest sistema també 

s’anomena Quadricromia o 
impressió de quatre colors.

RGB
Sigles dels colors primaris:  

Vermell, Verd, i Blau  
(en anglés: Red, Green and Blue)

Edició Digital

Unitats d’anàlisi
Individus majors de divuit anys de Catalunya. Majoritàriament, 
residents de la comarca d’Osona.

Espai {sic/territori de les 
unitats d’anàlisi

Catalunya

Període temporal invesfgat 21/02/2022 – 06/03/2022

Tipus de mostra No probabilís]ca voluntària

Passos per a la selecció de 
la mostra

-  Selecció de contactes personals corresponents amb les unitats 
d’anàlisi (WhatsApp) 

-  Difusió a través de la plataforma Instagram (xarxa social) 
-  Difusió a través del correu electrònic de la Facultat de Turisme 

de la Universitat de Girona (2 divendres = durant 2 setmanes) 
-  Pe]ció de redifusió a tercers (amics dels amics / coneguts) 
-  Filtratge final de les respostes per acotar la mostra

Nº d’unitats mostrals Previstes: 200 aproximadament

Tècnica d’invesfgació Enquesta online
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Taula 3: Dos dels Sistemes cromà]cs més u]litzats 

Font: Elaboració pròpia a par]r de Ambrose & Harris (2013, p.29)



DEFINICIÓ DE LES VARIABLES 

Referència completa del 
text acadèmic/llibre 

uflitzat per desenvolupar 
la tècnica d’invesfgació

Igartua, J. J. (2006). La inves]gación por encuesta y mediante 
cues]onario. En J. J. Igartua, Métodos cuan]ta]vos de 
inves]gación en Comunicación (págs. 231-318). Barcelona: 
BOSCH.

Variable General
Variables 

intermèdies Variables Empíriques o Indicadors
Tipus de 

font

Informació de 
classificació (filtre)

Informació 
sociodemogràfica

Gènere

Primària

Edat

Residència

Coneixement/ 
desconeixement 
sobre: Vic Fashion 
Insftute, fesfval 
OFFMODO i bofga 
ANONIMS i el seu 
mofu

Percepció de: VFI, 
OFFMODO i 
ANONIMS

Concepte de VFI

Concepte de fes]val OFFMODO

Concepte bo]ga ANONIMS

coneixement o 
desconeixement

Coneixença sobre VFI (Sí/No)

Coneixença sobre OFFMODO (Sí/No)

Coneixença sobre ANONIMS (Sí/No)

Mofu de 
coneixement o 
desconeixement

Mo]u de coneixença VFI

Mo]u de coneixença OFFMODO

Mo]u de coneixença ANONIMS

Interès en el sector 
de la moda i el seu 
consum

Interès en el sector 
de la moda

Moda com a tema d’interès 
personal (Sí/No)

Mo]u de no-interès

Consum de 
confnguts de moda

Mitjans de consum en cas que hi 
hagi interès

Revistes de moda i 
el seu consum

Lectura de revistes 
de moda

Lectura de revistes de moda (Sí/No)

Comportament de 
consum

Freqüència del consum

Jus]ficació del consum

Preferències de 
confnguts

Valoració sobre certs con]nguts en 
revistes de moda

Preferència de 
compra/lectura

Preferència de compra/lectura 
(Paper/Digital)
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ENQUESTA  
*Preguntes obligatòries 

1. Gènere * 

Marqueu només un oval. 

• Masculí 

• Femení 

• Altres:_____ 

  

2. Edat * 

Marqueu només un oval. 

• <18 

• 18-24 

• 25-34 

• 35-44 

• 45-54 

• 55-64 

• +65 

  

3. Actualment, resideixes a Osona? * 

Marqueu només un oval. 

• Sí (Ves a la pregunta 5) 

• No (Ves a la pregunta 4) 

  

4. Si és que no, indica a quina província de Catalunya resideixes? * 

Marqueu només un oval. 

• Barcelona 

• Tarragona 

• Lleida 

• Girona 

• Altres: _____ 

 

El Vic Fashion Insftute és una associació sense ànim de lucre situada a Vic que té com a principal 
objecfu, impulsar i promoure la indústria de la moda independent des dels diferents sectors: 
fotografia, disseny de moda, publicitat, entre d'altres. 

5. Coneixies sobre el VFI? * 
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Marqueu només un oval. 

• Sí 

• No 

  

6. Si és que sí, com el vas conèixer? 

Marqueu només un oval. 

• A través de les xarxes socials 

• Per la pàgina web 

• N'he sen]t a parlar (boca-orella) 

• He fet alguns dels seus cursos 

• Conec els fundadors 

• Ho conec gràcies el fes]val OFFMODO 

• Ho conec per la bo]ga ANONIMS 

• Altres: _____ 

OFFMODO és un Fesfval Internacional de Moda Independent* que reuneix tots els sectors 
involucrats de l'univers de la moda; creant així vincles entre professionals i apropant-los al públic 
general.  
  
Aquest fes]val té lloc a Vic i aquest any 2022 ]ndrà lloc la tercera edició. 
  
*MODA INDEPENDENT: Manera de definir la moda d'autor o de creador. El dissenyador independent és aquell 
que no està vinculat a cap marca comercial, per tant, controla tot el procés de la seva obra des del disseny i la 
producció fins a la comercialització. 

7. Coneixies sobre el Fesfval OFF MODO? * 

Marqueu només un oval. 

• Sí 

• No 

8. Si és que sí, com el vas conèixer? 

Marqueu només un oval. 

• A través de les xarxes socials 

• Per la pàgina web 

• N'he sen]t a parlar (boca-orella) 

• Vaig assis]r en alguna de les edicions passades 

• Conec els fundadors 

• Ho conec gràcies el Vic Fashion Ins]tute 

• Ho conec gràcies la bo]ga ANONIMS 
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• Altres:_____ 

ANONIMS es defineix com a concept store* on creadors independents poden presentar les seves 
creacions. Funcionen com a espai de venda sense intermediaris, facilitant així l'accés als creadors a 
comercialitzar les seves propostes i donar accés al públic a poder adquirir moda d'autor. 
  
*CONCEPT STORE: Fa referència a bo]gues exclusives que ofereixen una experiència de compra única, 
basada en una proposta d'es]l de vida molt concreta. Aquesta filosofia par]cular es reflecteix tant en 
la decoració de l'establiment, en la selecció de productes, com en l'ambient que transmet. 

9. Coneixies sobre ANONIMS? * 

Marqueu només un oval. 

• Sí 

• No 

  

10. Si és que sí, com la vas conèixer?  

Marqueu només un oval. 

• A través de les xarxes socials 

• Per la pàgina web 

• N'he sen]t a parlar (boca-orella) 

• Hi he comprat 

• Conec els fundadors 

• Ho conec gràcies el Vic Fashion Ins]tute 

• Ho conec per OFFMODO 

• Altres:_____ 

11. És la moda un dels teus temes d'interès? * 

Marqueu només un oval. 

• Sí 

• No 

12. Si és que no, per quina o quines raons no t'interessa la moda? 

Seleccioneu totes les opcions que corresponguin. 

No m'hi sento iden]ficat 

És un àmbit massa complex 

Sector poc è]c 

Sector més enfocat al sexe femení 

Considero que tothom hauria de portar el que li agradi, independentment de les modes i 

tendències del moment 
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Altres:_____ 

13. Si és que sí, a través de quins mitjans (no escrits) et mantens informat envers el sector de la 

moda? 

Seleccioneu totes les opcions que corresponguin. 

TV 

Ràdio 

Revista digital 

Instagram 

Pinterest 

YouTube 

TikTok 

Altres xarxes socials 

Altres:_____ 

  

14. Has llegit com a mínim una revista de moda (en paper) en el darrer any 2021? * 

Marqueu només un oval. 

• Sí 

• No (Ves a la pregunta 17) 

14. Has llegit com a mínim una revista de moda (en paper) en el darrer any 2021? * 

Marqueu només un oval. 

• Sí 

• No (Ves a la pregunta 17) 

15. Amb quina freqüència compres revistes de moda? (Independentment de si és en períodes 

seguits o separats) * 

Marqueu només un oval. 

• 1 vegada a l'any 

• 2 vegades a l'any 

• 3-5 vegades a l'any 

• 6-11 vegades a l'any 

• Les compro cada mes 

• No les compro, només les llegeixo (Den]sta, Biblioteca, Cafeteria...) 

16. Si compres revistes de moda, quins factors fan que n'acabis comprant una o una altra? 

Seleccioneu totes les opcions que corresponguin. 

La portada 

El seu con]ngut (entrevistes, publireportatges, ressenyes...) 

72



Llenguatge u]litzat de caire informal 

Llenguatge u]litzat més tècnic 

Objectes adjunts de regal 

Reputació/Posicionament de la revista en el sector de la moda 

Raons purament estè]ques i visuals (fotografies, disseny gràfic...) 

Qualitat del paper i el ]pus d’impressió 

Altres:_____ 

17. Valora, segons la teva preferència, el fet que s'incloguin els següents elements/temàfques en 

les revistes de moda. * 

Marqueu només un oval per fila 

  

18. Si haguessis de comprar una revista, avui dia, preferiries la versió digital o la {sica? * 

Marqueu només un oval. 

• Revista jsica 

• Revista online (subscripció) 

En desacord Neutral Molt d’acord

No�cies de l’àmbit cultural del sector de la 
moda (museus, cinema, llibres...) 〇 〇 〇

No�cies de l'àmbit social (sostenibilitat en 
tendències, diversitat en les models, igualtat 
de gènere...)

〇 〇 〇

Entrevistes a referents i celebritats del sector 〇 〇 〇

Predomini de la imatge envers el con]ngut 
escrit 〇 〇 〇

Fotografia abans que il·lustracions 〇 〇 〇

Fotografies amb models envers només foto de 
producte 〇 〇 〇

Fotografies en blanc i negre abans que amb 
color 〇 〇 〇

Text en blanc i negre abans que en color 〇 〇 〇

Elements de regal amb la revista 〇 〇 〇

Mostres de productes en l'interior (cremes, 
perfums...) 〇 〇 〇
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5. RESULTATS DE L’ENQUESTA 

5.2 Interès en el sector de la la moda i el seu consum 
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Taula 4: Contrast per gènere, edat i residència entre Osona envers altres zones de Catalunya,  
pel que fa a l’interès en el sector de la moda.  

Font: Elaboració pròpia



5.3 Lectura de revistes de moda i el seu consum 
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Taula 5: Hàbits de lectura (2021) de revistes de moda jsiques segons residència, gènere i edat. 
Font: Elaboració pròpia
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Taula 6: Valoració sobre la inclusió o exclusió  

sobre determinats con]nguts i formats en les revistes de moda segons la residència. 

Font: Elaboració pròpia
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