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ENTE PUBLICIDAD → Agència de comunicació, publicitat i mitjans
febrer 2006 → febrer 2018

Direcció i execució de campanyes de comunicació, des del concepte inicial, la 
definició d’estratègies de comunicació, redacció de copys, creació gràfica i imple-
mentació final a suports i mitjans (principalment premsa, web i TV).

Direcció i execució de projectes de branding corporatiu. Anàlisi de les necessitats 
de comunicació del client. Desenvolupament global del concepte gràfic i imple-
mentació final a suports i mitjans.

Com a creatiu freelance
 → des de 2018

Direcció artistica, concepte visual i disseny de tot tipus de productes 
gràfics (print / on-line) per a clients diversos.

EDAG → Multinacional alemanya de disseny industrial + enginyeria d’automoció
septembre 1997 → octubre 2004

Direcció de projectes multimèdia per al departament de formació tècnica online 
de SEAT. Coordinació amb departaments de redacció, formació i pedagogia, il·lus-
tració, fotografia i altres. Colaboracions addicionals en la creació de continguts 
visuals (infografies, ilustracions i altres).

Creació i concepció de tot tipus de continguts visuals (print / online) per a comuni-
cació interna de SEAT

EINES i PROGRAMARI UTILITZAT

- Disseny, edició i tractament d’imatges: Adobe Photoshop i Adobe Illustrator
- Tractament de texts i maquetació de publicacions: Adobe Indesign, Word i Powerpoint.
- Disseny i programació HTML, CSS i PHP: Adobe Dreamweaver i altres
- Gestor CMS de continguts web: WordPress i altres
- Creació de newsletter, landing-pages i e-mail marketing: Mailchimp i altres
- Programació i gestió de tendes on-line: WooCommerce
- Motion graphics, animacions i edició de vídeo: Adobe After Effects, FCP i altres
- Disseny UI/UX: Sketch i altres



CV
Daniel
Macià
i Nicolàs 

Dades actualitzades
a 05/2021
pàg. 2/2

Daniel Macià i Nicolàs / 627 449 015 / info@dmacia.com / www.dmacia.com

FORMACIÓ I CONEIXEMENTS

FORMACIÓ ACADÈMICA

1985 → 1987 → Estudis Universitaris de Belles Arts a la Facultat de Belles Arts de 
Sant Jordi (Barcelona)

CURSOS i FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

2016 → Curs de Wordpress Avançat a SC2 Formació | ROITIC

2014 → Curs de Wordpress a Intelekto Consultores

1992 → 1993 → Grau en Edició Electrònica i Infografia a l’I.E.S. ESTEVE TERRADES 
(Cornellà de Ll.). Stage a Holanda, amb pràctiques en empreses i a l’institut de 
noves professions IDECOM.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Col·laboració constant amb una entitat sense ànim de lucre, desenvolupant 
projectes d’imatge gràfica i interiorisme.

2018 → Curs de Post-Producció Audiovisual amb AfterEffects al CIFO
de l’Hospitalet de Llobregat 

2020 → Disseny UI / Interfície d’Usuari a KSchool (Madrid)

IDIOMES

Domini complet del català (Certificat suficiència C1) i castellà en 
comprensió i expressió oral i escrita

Nivell mig en anglès en comprensió i expressió oral i escrita

Nivell bàsic en alemany


