
 

 

Guim Espelt Estopà  
Dissenyador, investigador a través del disseny d’aspectes socio-culturals i relacionats amb la ficció.  

Barcelona, 1984 
655 254 922    
mail@guimworks.net 

 
 

Estudis 
La meva trajectòria educativa ha estat marcada per una deriva des dels aspectes més tècnics i projectuals del 
disseny de producte, a la recerca cultural teòrica relacionada amb el disseny. Aquesta evolució m’ha permès crear 
unes bases de coneixement sobre les quals fonamentar les recerques  contextuals posteriors.  
La  relació de programes educatius que exposo a continuació s’ha complementat al llarg dels anys amb una vasta 
assistència a esdeveniments culturals i acadèmics relacionats amb el disseny que, tot i no anomenar, considero 
indispensables per a la construcció del meu imaginari i pensament. 

Doctorand a la Universitat Autònoma de Barcelona, treballant el concepte de dissenyofotia, la 
representació del disseny en l’audiovisual de ficció. En curs des de 2017. 

Màster de Recerca en Art i Disseny. Eina (UAB). 2016. 
Graduat Superior en Disseny. Universitat Politècnica de Catalunya (ETSAB-ETSEIB). 2008. 
Màster en Art, Arquitectura, Disseny i Escenificació. Fundació Politècnica de Catalunya. 2007. 
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial. Elisava. 2005. 
 

 
Experiència 
Al llarg de més de 10 anys, he tingut l’oportunitat d’idear, crear, gestionar, col·laborar i/o participar en varis 
projectes de naturalesa ben diferent. La selecció que es presenta a les pàgines següents està estructurada en 
quatre àmbits segons la tipologia de tasques que han requerit la meva involucració: recerca i comissariat, 
projectes creatius, docència i transferència de coneixement, i organització i gestió. Alguns d’ells es poden veure 
en detall a l’enllaç següent:  
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Recerca i comissariat 
Component de l’equip d’Elisava Research, dins el grup Futures Now; investigador i docent.  
 Escola Elisava. Octubre 2017 – actualitat. 
Entre diseño y ficción. Cinco aproximaciones preposicionales y un término compuesto.  
 Treball Final del Màster de Recerca en Art i Disseny. 2016. 
Articles introductoris per als catàlegs Urban Life i Walking de l’empresa Escofet. 2015. 
Comissariat del cicle Disseny, càmera, acció! El disseny portat al cinema. 
 Organitzat pel Museu del Disseny de Barcelona i la Filmoteca de Catalunya.  
 16 sessions de cinema de ficció (13 llargmetratges i 3 sessions de curts) precedida per 

una introducció per part d’un especialista en cada tema. Octubre 2013 – Juny 2014. 
Documentació i elaboració de material didàctic per a la difusió del projecte de museïtzació de la Casa 

Bloc, dut a terme pel Museu del Disseny de Barcelona. Per encàrrec de Ciut’art. 2012. 
Col·laboració en el comissariat de les activitats The Making Of i el festival DEMO, ambdós com a 

membre de la junta directiva d’ADI-FAD. 2012 – 2017. 
Creador i editor del blog Told by Design, sobre narracions de ficció –cinema, literatura, música, 

etc.– que fan referència al disseny. Des de 2012. 
 Presentació del projecte a la jornada Rock Paper Pixel organitzada pel FAD. 2013. 
Col·laborador regular de la revista Diagonal d’arquitectura, espai públic i disseny. Des de 2009. 
 Secció d’articles Excessoris [sic.]; breus reflexions sobre disseny. 
 Entrevistes per a les seccions ‘Hem de parlar’ i ‘Ho va deixar’, a personatges rellevants 

del món del disseny, l’arquitectura o l’art. 
Estudi de la situació de la col·lecció de revistes radicals d’arquitectura, a partir de la localització 

d’exemplars, en el marc del projecte ClipStampFold. DHUB. 2012. 
Part de l’equip de treball per al llibre Santiago Roqueta: l’efímer com a ofici (ETSAB, 2009). 
 

 
Projectes creatius 

Dissenyador i coordinador del projecte Barça Sports Kit, juntament amb Marc Ligos. 
 El projecte té la voluntat de fer arribar material esportiu i metodologies esportives amb 

valors a infants de camps de refugiats d’arreu del món. 
 Barça Foundation. 2017 – actualitat. 
Participant del taller de co-creació per a la innovació social organitzat per CoCreable per a la co-

creació d’una Sala d'Experimentació Multisensorial per a persones amb diversitat 
intel·lectual del Taller Ariadna. 2016. 

Mirador calidoscòpic. Instal·lació a Girona Temps de Flors. 2014. 
Dissenyador i ceramista a Apparatu. 2012-2013. 
 Projecte Extrusion, a partir del taller Fràgil, organitzat per Apparatu. 2010. 
Dissenyador editorial i desenvolupador web de la revista Diagonal. Des de 2009. 
Disseny gràfic (títols de crèdit, poster) dels projectes cinematogràfics: 
 Amanecidos (Yonay Boix i Pol Aregall, 2010) 
 Las aventuras de Lily ojos de gato (Yonay Boix, 2014) 
 Ari y Yonay pasan el rato (Yonay Boix i Ariadna Ribas). Properament. 
Suport gràfic –il·lustracions, muntatges fotogràfics– pel llibre Laberints: Llocs, textos, imatges, films 

(Ed. Laertes, 2009) i per l'exposició Per Laberints (CCCB, 2010).  
Disseny del llum Cordèlia. Resultat d’un taller My Little Factory, organitzat per Mermelada Estudio 

i la Fundació Centre del Vidre. 2010. 
Dissenyador a Studio Suppanen, Hèlsinki. 2009. 
Modelador 3D i dissenyador d’imatges virtuals a TACP Architects, Wrexham (UK). 2008. 
Disseny i desenvolupament del web de l’estudi d’arquitectura Feedback. 2007. 



 

 

Edició d’audiovisuals per a l’entrega dels Premis Arquinfad 2006. 
Disseny de l’exposició PFC: Per Fi Comencem, que reunia projectes finals de carrera de les 

universitats catalanes, juntament amb Vanesa Loya i Llamazares-Pomés. FAD. 2006. 
Docència i transferència de coneixement 

Professor de Metodologia de la enginyeria de disseny industrial. 
 1r curs del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial. Elisava, 1r trimestre 2018-19. 
Ponència ADI/FAD, 1960-1971. Una asociación “hiperactiva” a pesar del franquismo. Juntament 

amb Maria José Balcells, sobre l’arxiu de l’associació. II Simp osi de la Fundació 
Història del Disseny, Diseño y franquismo. 2018 

Del món al museu i del museu al taller. Accions i reflexions al voltant de la col·lecció de disseny 
industrial. Programa d'activitats pel Museu del Disseny, destinat a públic infantil i 
juvenil. Inclou els tallers: 

 La internet de les coses del Museu: la ficció entra al museu. ESO i Batxillerat. 
 Llegir l’objecte: res és perquè sí. ESO i Batxillerat. 
 I perquè no? Objectes, necessitats i fantasia. Primària i ESO. 
 Dissenyats amb Marc Ligos; 2015-16. Execució en curs per l’equip del Museu. 
Objectes: comprendre l’avui, interpretar el demà. 
 Taller per a la ‘I Jornada de creativitat i tendències’ del Centre de Documentació del 

Museu del Disseny de Barcelona. Dissenyat juntament amb Marc Ligos. 2016. 
Conferenciant convidat: Objeto y sociedad a través de la cámara.  

Antropologia i sociologia de l’art i del disseny.  1r curs del Grau en Disseny d’UNIBA 
(UB). Anualment, des del curs 2014-15 – actualitat. 

Xerrada Noves formes d’entendre el moble: context, concepte i procés, i participació en la posterior 
taula rodona. Curs d’Introducció al Moble del segle XX, organitzat per l’Associació 
Estudi Moble. 2016. 

Participació en la taula rodona El disseny d'objectes: invenció, procés i indústria creativa, a partir de 
la projecció del documental Objectified. Fundació La Caixa. 2016. 

Xerrada La funció del disseny. Aula d’Extensió Universitària de la Universitat de Vic per a la Gent 
Gran de Centelles. 2015. 

Professor de Metodologia de la enginyeria de disseny industrial. 
 1r curs del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial. Elisava, 1r trimestre 2011-12. 
Elaboració de materials didàctics per al Programa d’activitats educatives del Museu de les Arts 

Decoratives. Per encàrrec de Serveis Educatius Ciut’art. 2004 – 2008.  
 
 
Organització i gestió 

Coordinador editorial de la revista Temes de Disseny, per dur a terme la conversió a una publicació  
científica amb imatge gràfica renovada i millora de l’accés als continguts. 

 Escola Elisava. 2017 – actualitat. 
Secretari de l’associació Understanding Design, dedicada a promoure la cultura del disseny 

contemporani. 2017 – actualitat. 
Membre de la junta d’ADI-FAD [2012 (vocal) – 2015 (vicepresident) – 2017]. 
 Co-impulsor del premi ADI Cultura, que reconeix aquells projectes de disseny fora de 

l’ambit comercial i educatiu; i del festival DEMO. Explorant nous processos de creació. 
 Actiu en l’organització dels premis ADI (Delta, Medalles, Cultura) i l’edició del catàleg. 
Orientador dels usuaris i suport als tècnics del Centre de Documentació del Museu del Disseny de 

Barcelona, com a part de l’equip dels Serveis Educatius Ciut’art.  
 Novembre 2010 – octubre 2012; setembre 2013 – octubre 2017.  


