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Sóc dissenyador gràfic, enamorat
de les noves tecnologies, però
si haig de ser sincer, sempre
m’ha agradat més el títol
de “grafista”, per allò de
la feina manual, personalitzada,
metòdica... la feta amb amor
i dedicació per unes mans
treballades i expertes,
amb ofici.
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Passeig Pau Claris, 51, 1r 3a. Rubí, Barcelona
649 991 991
joanclosa@gmail.com
www.cargocollective.com/joanclosa
www.cordegat.com
Linkedin: Joan Closa Daltell

Estudis
Arts Aplicades, disseny gràfic. edRa i Escola Municipal Art i Disseny de Terrassa.
Especialització al disseny d’interactius. Universitat d’Estiu, Vapor Universitari de Terrassa.
Diversos cursos de programes informàtics aplicats al disseny gràfic Mac, PC i Linux.
Actualment realitzant Grau en Disseny i Creació Digitals per la UOC.
Experiència professional
“Designi”. Estudi de disseny gràfic, com a dissenyador. Barcelona.
“Logosfera, Estratègies de Comunicació”. Com a soci i director d’art. Sabadell.
“Metode” www.metode.com. Com a dissenyador gràfic especialitzat amb identitat corporativa.
Actualment com a freelance autònom.
Experiència com a docent
Professor de teoria del disseny, multimèdia i de programes aplicats al disseny gràfic.
Acadèmia e-System Terrassa i Rubí.
Professor de disseny gràfic bàsic per alumnes de primer curs i de taller informàtic.
Escola Municipal Art i Disseny de Terrassa.
Professor de disseny gràfic i maquetació amb Quark, InDesign, Freehand i Illustrator.
RTD. Sant Cugat del Vallès.
Actualment professor de disseny gràfic/taller informàtic en Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
edRa, Escola d’Art i Disseny de Rubí.
Altres experiències
Gerent i soci fundador d’empresa de turisme “Trekking.cat”.
Estudiant de violoncel i membre d’un cor de música antiga de Rubí.
Membre de la Junta de l’Associació “Codig”.
Creador de tres espectacles pedagògics musical-multimèdia per a nens i nenes.

Projectes
globals

Projectes globals / Escola Sant Felip Neri

El procés de transformació pedagògica de l’escola Sant Felip Neri passa
per una redefinició de la identitat visual, a infantil i primària per un costat,
i a secundària per un altre, i de la forma com es comunica a les famílies
tota la informació relativa als alumnes, sense perdre de vista els valors
històrics que han acompanyat des de la seva fundació a aquesta escola
emblemàtica de Barcelona ubicada a la plaça que porta el mateix nom.
Client
Escola Sant Felip Neri
Tasques realitzades
Direcció d’art, disseny gràfic, maquetació, arts finals i control de producció.
• Nova identitat corporativa i manual normatiu
• Suports impresos (fullets, retolació...)
• Aplicacions de la imatge de marca (vídeos i càpsules corporatives,
plana web, xarxes socials...)
• Senyalística i manual normatiu

Nova identitat corporativa
El procés de transformació pedagògica de l’escola
Sant Felip Neri passa també per una re-definició de la
identitat visual i de la forma com la nova imatge arriba
a les famílies, alumnes i professorat. Valors innovadors
sense perdre de vista el tarannà històric d’aquesta
escola emblemàtica de Barcelona.
Punt de partida, imatge corporativa a canviar:

Col·laboració amb
Empresa de comunicació Cordegat
Data inici i estat actual del projecte
2016/17
En funcionament

Proposta / solució

Escola

Sant
Felip Neri

Projectes globals / Escola Sant Felip Neri

Manual identitat corporativa

Manual d’identitat corporativa
Escola Sant Felip Neri / Sant Felip Neri Secundària

Elements bàsics d’identificació

Manual d’identitat corporativa
Escola Sant Felip Neri / Sant Felip Neri Secundària

Akzidenz Grotesk Medium

Elements bàsics d’identificació

1.06

Codi tipogràfic

Tipografia de la marca
també s’utilitza com a titulars i/o negreta

4a

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Escola

Sant
Felip Neri
a

4a

Akzidenz Grotesk Regular

Tipografia per a documents com a cos de
text amb la seva variant itàlica (cursiva)

a

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Manual
identitat
corporativa

1

Escola
Sant Felip Neri
Sant Felip Neri
Secundària

Manual d’identitat corporativa
Escola Sant Felip Neri / Sant Felip Neri Secundària

1.07

Construcció i àrea de protecció

a

a

4a

a

Per la web es recomana utilitzar la família
tipogràfica Open Sans amb totes les seves
variables.
l’Àrea de protecció és un espai a tot el
voltant de la marca equivalent a 4 vegades
el gruix del símbol (a).

Per documents oberts (word) o email,
caldrà utilitzar Helvetica o Arial (prioritzant
sempre Helvetica).

Elements bàsics d’identificació

Manual d’identitat corporativa
Escola Sant Felip Neri / Sant Felip Neri Secundària

Procés de creació de la nova marca

1.01

Elements bàsics d’identificació

Manual d’identitat corporativa
Escola Sant Felip Neri / Sant Felip Neri Secundària

Elements bàsics d’identificació

1.05

Codi cromàtic

Blau
Pantone 2995
C85 M8 Y0 K0
R61 G159 B208
#3399cc

Vermell
fosc
Vermell

Blau
fosc
Blau

Verd
fosc
Verd

Escola
Pantone 7470
C85 M30 Y0 K15
R58 G115 B161
#336699

Pantone 180
C0 M95 Y90 K20
R151 G44 B46
#973333

Vermell

Sant
Felip Neri

Blau fosc

Vermell fosc

Elements bàsics
d’identificació

1.05

Codi cromàtic

Negre

Vermell
Pantone 179
C0 M90 Y90 K0
R189 G63 B53
#bd3f35
Verd

Sant
Felip Neri

Pantone 347
C85 M0 Y100 K0
R82 G161 B80
#336699

Blanc
Inclusiva
Familiar
Acollidora
Infantil, primària i secundària

Manual d’identitat corporativa
Escola Sant Felip Neri / Sant Felip Neri Secundària

Elements bàsics d’identificació
Marca genèrica / Infantil i Primària

Creativa i dinàmica
Espais i racons
Atenció a la diversitat
Innovació pedagògica
Intel·ligències múltiples
Projectes científics, artístics i esportius
Escola referent en innovació pedagògia

Manual d’identitat corporativa
Escola Sant Felip Neri / Sant Felip Neri Secundària
1.03

Secundària
Tecnologia
Diversitat pedagògica
Treball en equip
Creativa i dinàmica
Creixement personal, social i professional
Escola referent en innovació pedagògia

Evolució
Creativa i dinàmica
Diversitat pedagògica
Intel·ligències múltiples
Creixement personal, social i professional
Escola referent en innovació pedagògia

1.04

Sant
Felip Neri

Sant
Felip Neri
Secundària

3.02

Manual d’identitat corporativa
Escola Sant Felip Neri / Sant Felip Neri Secundària

Gràfica aplicada
Proposta/exemple - Secundària - Circuït elèctric

Aquesta gràfica és una eina per explicar diferents processos
d’aprenentatge. La creativitat, recerca individual, esperit crític
i empoderament personal de cada infant. Simula una primera fase
(gràfica esquerra) amb tots els elements disposats aleatòriament,
l’altre (gràfica dreta), simula el resultat de cada infant.

Escola

Verd

Gràfica aplicada
Proposta/exemple - Infantil Primària

Marca Secundària

Secundària

Pantone 7470
C90 M0 Y100 K23
R59 G128 B67
#338043

Negre

Manual d’identitat corporativa
Escola Sant Felip Neri / Sant Felip Neri Secundària

Elements bàsics d’identificació

Verd fosc

Aquesta gràfica explica l’evolució i creixement personal, intel·ligències
múltiples, creativitat, esperit crític i emocional, empoderament
personal de cada alumne/a, fins a arribar al final del cicle que
l’alumne/a ja disposa de les seves pròpies eines per seguir endavant.

3.02

Projectes globals / Escola Sant Felip Neri

Exemples d’algunes aplicacions

Sant
Felip Neri

Sant
Felip Neri

Secundària

Secundària

Escola

Escola

Sant
Felip
Neri

Sant
Felip Neri

t
San p Neri
Felindària
Secu

Escola

Sant
Felip Neri

t
San p Neri
Felindària
Secu

Projectes globals / Escola Sant Felip Neri

Aplicació de la marca a la plana web

Projectes globals / Escola Sant Felip Neri

Senyalística
El projecte de senyalística
busca ajudar a usuaris i
visitants a guiar-se pels
diferents espais i passadissos,
a vegades força laberíntics,
de les dues instal·lacions que
conformen l’escola, mimetitzant-se ordenadament en
una arquitectura dels segles
XVIII–XIX. Reforçant els valors
de proximitat, innovació pedagògica i creativitat, tenint en
compte totes les etapes educatives que s’ofereixen
al centre: infantil, primària
i secundària.

Manual de senyalística:
Senyalística Escola Sant Felip Neri
Edifici ESO
Visió Global

Senyals

Suport

Codi cromàtic

• Fusta de pollancre.
• Mides: 148x210 mm.
• 10 mm de gruix.
• Impressió: CMYK.
• Encunyat (cantons rodons).
• Senyal enganxat al suport
amb adhesiu de doble cara.

• PVC transparent.
• Mides: 130x190 mm.
• 2 mm de gruix.
• Amb forats per caragolar a la paret.
• Visos, volanderes i tacs.

Cada planta és un color, en la planta baixa però,
s’aplicaran dos colors per tal de diferenciar
els dos tipus d’usuaris, el vermell per personal
i alumnat de l’ESO i el verd pel personal i alumnat
de l’Escola d’Art

1.700 mm

Senyal
Instalat preferiblement
a 1700 mm del terra.
Evitar al màxim col·locar-lo
en portes, únicament en
casos en què la porta estigui
sempre tancada, com és
el cas de la neteja.

Senyalística Escola Sant Felip Neri
Edifici ESO
Senyals
Planta baixa i escola d’Art

Senyals planta baixa ESO

Senyals planta baixa Escola d’Art

Senyalística Escola Sant Felip Neri
Edifici ESO
Ubicació senyals i fluxes de pas
Planta baixa i escola d’Art

Fluxe de pas de personal
i alumnat de ESO.
Fluxe de pas de personal
i alumnat d’Escola d’Art.

011

012 015
013
016
017

010

009
008

007

014

001

002

003

004

005

006
018

Senyals planta baixa ESO
ESO 001

ESO 002

ESO 003

ESO 004

ESO 005

ESO 006

ESO 007

ESO 008

ESO 009

ESO 010

ESO 011

ESO 012

ESO 013

ESO 014

Senyals planta baixa Escola d’Art
ESO 015

ESO 016

ESO 017

ESO 018

Projectes globals / Trekking.cat

Empresa de turisme, especialitzada en sortides
autoguiades de senderisme per Catalunya, amb
una operativa bàsicament on-line.
Client
Trekking.cat (empresa pròpia)

Walking
along the stunning
landscape of the
unknown Terra Alta
wine region, savouring
its wine and local
gastronomy

Tasques realitzades
Estratègia de màrqueting, direcció d’art, disseny gràfic,
maquetació, arts finals i control de producció.
• Identitat corporativa i manual normatiu
• Web i xarxes socials
• Suports impresos (fullets, retolació...)
• Vídeos i càpsules corporatives
Col·laboració amb
Corolari (programació web)
Data inici i estat actual del projecte
2013/16
Empresa tancada

7 guide days
Exclusive product for
travel agencies

Following the
peace path in
the Ebre battle
scenery,
in Terra Alta
wine region

Identitat
corporativa

Identitat corporativa / Marques Badalona Comunicació

Renovació del conjunt de marques de l’empresa
Badalona Comunicació de l’Ajuntament de Badalona.
Televisió de Badalona (BTV), Ràdio Ciutat de Badalona
i Revista Bétulo.
Client
Badalona Comunicació / Ajuntament de Badalona

Ràdio Ciutat de Badalona

Ràdio Ciutat de Badalona

Ràdio Ciutat de Badalona

Bétulo

Normativa bàsica

Aplicacions

Aplicacions

Normativa bàsica

02 Construcció

08 Eines

01 Construcció i àrea de protecció

Tasques realitzades
Direcció d’art, disseny gràfic, maquetació, arts finals
i control de producció.
• Identitat corporativa i manual normatiu
• Disseny editorial Revista Bétulo

02 Construcció

10 Retolació estudi

01 Construcció i àrea de protecció

01 Carxofa

Construcció logotip + àrea de protecció

Construcció logotip + àrea de protecció

Col·laboració amb
Empresa de comunicació Una Tinta
• Estratègia de màrqueting
• Naming i copy
• Creació de marques

3X
Àrea de
protecció

X

X

X

X

X

X

3X
Àrea de
protecció

3X
Àrea de
protecció

Construcció del logotip dins de pastilla
(espai mínim)

Construcció del símbol b

Data inici i estat actual del projecte
2013
En funcionament

3X
Àrea de
protecció

Construcció del logotip dins de pastilla
(espai mínim)

Construcció del símbol b

2X

2X

Y

Y

X

X

Y

Y
X

X
Y

X

Y

X

Y

Y

X

Y

X

Y

24/09/2012 unatinta

02 Revista

06 Guía de maquetació
09 Portada pàgines interiors (pàgines esquerres i dretes)

02 Construcció

Televisió de Badalona

Televisió de Badalona

Televisió de Badalona

On air

On air

On air

07 La mosca

01 Construcció i àrea de protecció

09 Codi edat i audio descripció

04 Exemples

Pàgina mestra: B-Base
PORTADA EL PASSEIG MARÍTIM

15 Notícies i altres programes

La bandera és per al tram situat
entre el carrer de Mar i el carrer de
Sant Domènec. La Bandera Blava
reconeix que la platja compleix amb
criteris de legalitat, accessibilitat,
sanitat, neteja, seguretat, informació i gestió ambiental adequada. La
regidora de Medi Ambient, Sònia
Egea, ha destacat que “l’atorgament de la Bandera Blava és una
bona notícia perquè els esforços
que s’han fet per tenir una platja
de qualitat es veuen reconeguts
i la ciutadania pot gaudir d’una
platja de primer nivell”.
La temporada de platja d’enguany
va començar el 2 de juny i s’acabarà
el 2 de setembre. Les millores més
destacades són el nou vestidor per
a persones amb mobilitat reduïda a
la platja del Pont d’en Botifarreta;
una dutxa nova a la platja del Cristall i una altra a la platja de la Mora.
També s’han netejat els sobreeixidors per minimitzar els efectes de
les pluges. La bandera és per al tram
situat entre el carrer de Mar i el carrer de Sant Domènec. “S’ha acabat
amb un deute històric amb Badalona. Ara cal reactivar tot el front
marítim”
Fita històrica l’aconseguida el dissabte 16 de juny. Tan bon punt el
ministre de l’Interior, Jorge Fernán-

01 Normativa

El codi d’edat i la orella s’han d’inserir sempre que la programació ho requereixi,
i es mantindrà tota la durada del programa, també s’inclouran en els promos.

Construcció logotip + àrea de protecció

ÀREA METROPOLITANA
Badalona Demà

3X

18

Granollers 18º 28º

TEMPERATURES

Àrea de protecció

Mínima

Màxima

20º 26º

5 mm

Sabadell 18º 28º

Neteja de la sorra,
papereres i recollida
de sòlids flotants

Mataró 18º 28º

Una dels objectius de l’Ajuntament és
que els ciutadans guadeixin tot l’estiu
d’una platja neta. Les platges de Bada lona es netegen de forma manual amb
deu operaris i de forma mecànica amb
una màquina. La presència de sòlids

ESTAT DEL CEL

X

Matí

X

Barcelona 18º 28º

5 mm

As aut vellacc atemporepuda dolut ut quis volupta consenimin.

La temporada
de platja 2012
podia començar
d’una manera
millor. La platja
dels Pescadors
ha aconseguit
la Bandera Blava

“S’ha acabat amb
un deute històric
amb Badalona. Ara
cal reactivar tot el
front marítim”

flotants és un fet generalitzat a tot el
litoral. A Badalona es realitzen tasques
preventives per minimitzar el problema
com ara la contractació d’una embarcació que recollirà els sòlids tan molestos
per als banyistes.
I tot això sense oblidar la instal·lació
a la platja de nombroses papereres que
permeten la recollida selectiva de residus. Les platges de Badalona es netegen de forma manual.

Tarda
Marejol

2/4
Xaloc

Text

3X

Estil de paràgraf
Estils genèrics > Text 01 1r i 2n P
Negreta: Estil de caràcter
Bold Bembo

Àrea de protecció

Destacat

Estil de paràgraf
Estils genèrics > Destacat 01

Construcció del logotip dins de pastilla
(espai mínim)

Construcció del símbol b

Especialment recomanats
per a la infància.
Bona Festa Major

2X

Y

X

22 px

No recomanat per a menors
de 7 anys

7

No recomanat per a menors
de 10 anys

10

No recomanat per a menors
de 13 anys

13

No recomanat per a menors
de 18 anys

PORTADA
MÉS CONTROL A LES ZONES CONFLICTIVES
Helvetica Neue
75 Bold
16 pt

18

Exemple

22
px
18

Y
X
Y

X

Y

X

Y

dez Díaz, i l’alcalde de Badalona,
Xavier Garcia Albiol, van tallar la
cinta inaugural del tram de passeig Marítim entre el carrer de Mar
i el port, milers de badalonins van
començar a passejar-hi. Es tracta
d’un passeig de 1.200 metres i amb
dues tipologies de paviment: una de
formigó a la zona interior propera a
l’àmbit urbà i una altra de fusta, en
contacte amb la sorra. El projecte
ha inclòs la construcció de diverses
passarel·les d’accés a la platja per a les
persones amb mobilitat reduïda. El
nou tram ha suposat una inversió de
gairebé 9,5 milions d’euros que ha
abonat el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
L’alcalde va dir que “sense por
d’exagerar, aquest passeig Marítim converteix Badalona en una de
les principals zones d’oci de platja
de Catalunya. S’ha acabat amb un
deute històric amb Badalona. Ara
cal reactivar tot el front marítim”.
La temporada de platja d’enguany va
començar el 2 de juny i s’acabarà el
2 de setembre. Les millores més destacades són el nou vestidor.

les pluges. La bandera és per al tram
situat entre el carrer de Mar i el carrer de Sant Domènec. “S’ha acabat
amb un deute històric amb Badalona. Ara cal reactivar tot el front
marítim”.
Fita històrica l’aconseguida el dissabte 16 de juny. Tan bon punt el
ministre de l’Interior, Jorge Fer nández Díaz, i l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, van tallar
la cinta inaugural del tram de passeig Marítim entre el carrer de Mar
i el port, milers de badalonins van
començar a passejar-hi. Es tracta
d’un passeig de 1.200 metres i amb
dues tipologies de paviment: una de
formigó a la zona interior propera a
l’àmbit urbà i una altra de fusta, en

contacte amb la sorra. El projecte
ha inclòs la construcció de diverses
passarel·les d’accés a la platja per a les
persones amb mobilitat reduïda. El
nou tram ha suposat una inversió de
gairebé 9,5 milions d’euros que ha
abonat el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
L’alcalde va dir que “sense por
d’exagerar, aquest passeig Marítim converteix Badalona en una
de les principals zones d’oci de
platja de Catalunya. S’ha acabat amb un deute històric amb
Badalona. Ara cal reactivar tot
el front marítim”.
L’alcalde va dir que “sense por
d’exagerar, aquest passeig Marítim converteix Badalona en una de
les principals zones d’oci de platja
de Catalunya. S’ha acabat amb un
deute històric amb Badalona. Ara
cal reactivar tot el front marítim”.
La temporada de platja d’enguany
va començar el 2 de juny i s’acabarà
el 2 de setembre. Les millores més
destacades són el nou vestidor per a
persones amb mobilitat reduïda a la
platja del Pont d’en Botifarreta.

Àmplia vigilància
L’Ajuntament de Badalona ha
instal·lat cinc punts de socors:
a la platja de la Mora, de l’Estació, dels Pescadors, del Pont d’en
Botifarreta i del Cristall. A més dels
mòduls assistencials hi ha punts de
vigilància i assistència a la platja del
pont del Petroli, de l’Estació, dels
Pescadors i de la Barca Maria.
La Guàrdia Urbana vigilarà la
platja i ho farà bàsicament amb
la Unitat de Ciclistes, que patru llarà amb l’objectiu d’assegurar la correcta mobilitat, prevenir
actes delictius i fer complir les
ordenances. A més dels mòduls
assistencials hi ha punts de vigilància i assistència a la platja del
pont del Petroli.

18 Bétulo

St. Feliu de Ll. 18º 28º

X

Pratur as aut vellacc atemporepuda dolut ut quis volupta consenimin nissum quiam sust.

5 mm

Televisió de Badalona

Normativa bàsica

Pensió
Completa

Bétulo 19

Pastilla

Estil d’objecte
Despiece 2 columnes

Títol despiece

Estil de paràgraf
Estils genèrics > Títol DESPIECE

Text despiece

Estil de paràgraf
Estils genèrics > Text 1r P i 2n P DESPIECE

Pastilla

Estil d’objecte
Despiece 1 columna

Identitat corporativa / Manual UAB

Manual identitat corporativa Universitat Autònoma de
Barcelona. Ordenar, normalitzar i normalitzar la imatge
d’una de les universitats més importants i emblemàtiques del país.
Client
Universitat Autònoma de Barcelona
Tasques realitzades
Disseny gràfic, maquetació, arts finals
i control de producció.
• Identitat corporativa i manual normatiu
Col·laboració amb
Empresa de comunicació Mètode
• Direcció d’Art

Tipografia corporativa
Helvetica Neue 85 és la tipografia
que s’utilitza en la composició de
l’acrònim. Aquesta família tipogràfica,
en tota la seva extensió, és la que cal
usar en la composició dels textos
dels continguts de fullets, anuncis,
publicacions, papereria i altres elements
de comunicació impresa de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Per a textos
de gran extensió és preferible utilitzar
la Helvetica Neue 55, mantenint-se
reservats altres gruixos de pes superior
com la 75 o la 85 per a la titulació.
En llibres, memòries, fullets o catàlegs,
el dissenyador ha d’escollir la versió
que respongui millor a cada necessitat.
Les úniques regles fixes per als textos
són que sempre s’han de justificar
a l’esquerra, amb bandera a la dreta,
i que el seu interlineat ha de ser entre
1 i 3 punts superior al cos de la lletra.
L’espai entre caràcters no s’ha d’alterar,
sinó que s’ha de respectar l’interlineat
natural de la tipografia. L’ús de les
cursives queda restringit a les necessitats
lingüístiques o de correcció bibliogràfica.
En el cas de no disposar de la tipografia
corporativa, els continguts s’escriuran
amb la família tipogràfica Arial.
Logotip
El logotip es compon amb la família
tipogràfica Utopia Semibold, en una
o dues línies segons les necessitats
d’aplicació de la marca en cada cas.

Universitat Autònoma de Barcelona
Manual d’Identitat Corporativa
Síntesi

Universitat Autònoma
de Barcelona

Ae

Helvètica Neue 85. Acrònim
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Símbol
El símbol de la UAB va ser creat
com un exercici d’expressivitat gràfica
de la relació entre el quadrat i la lletra
“A”, i es caracteritza per la singularitat
dels seus traços espontanis. Al llarg dels
deu anys de la seva implantació, la “A”
es va convertir en l’identificador visual
més característic de la UAB, reemplaçat
ara recentment per l’acrònim UAB.
El símbol manté totes les característiques
i els traços del seu disseny inicial,
ja que en deu anys no ha estat objecte
de cap redisseny.

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890.,;:!”()[&$%></*

Mida mínima de reproducció
5 mm

Acrònim

Ae

Utopia Semibold. Logotip

L’acrònim UAB és l’expressió bàsica,
juntament amb el símbol, de la identitat
corporativa de la UAB. L’any 2002
es va convertir en l’idenficador visual més
característic de la universitat, ja que
es va arribar a la conclusió que la sola
aplicació del símbol com a element aïllat,
minvava reconeixement i prestigi a la
marca, en no determinar a quina universitat
es referia. Amb aquesta nova incorporació
i reestructuració de la marca es va
aconseguir reforçar la imatge de la UAB
i el seu posicionament.

abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWYZ
1234567890.,;:!”()[&$%></*

Mida mínima de reproducció

14 mm

Colors corporatius

Data inici i estat actual del projecte
2012
En funcionament

Pantone 876 C
Exclusivament per a la papereria del rector.

Logotip
Pantone 1605 C
C0 M72 Y93 K40
R153 G51 B0

Pantone Process Black C
C0 M0 Y0 K100
R153 G51 B0

El logotip és la representació gràfica
del nom de la Universitat Autònoma de
Barcelona i es compon amb la tipografia
Utopia Semibold, en una o dues línies.
La unió de majúscules i minúscules per
a la seva expressió tipogràfica reforça
la idea de nom propi, original i no divisible.
La divisió del logotip en dues línies és
més llegible en un espai reduït i es
fa sempre entre “Universitat Autònoma”
i “de Barcelona”. El logotip sempre anirà
acompanyat de l’acrònim.

Aquest manual ha
estat dissenyat per l’estudi
Mètode Graphic Designers

Mida mínima de reproducció

Per a qualsevol aclariment
adreceu-vos a:
a.comunicacio.promocio@uab.cat

Identificació bàsica
El conjunt de signes que identifiquen
la UAB i que componen la marca són:
el símbol, l’acrònim, el logotip i els colors
corporatius. Els tres primers s’utilitzen
gairebé en la totalitat dels suports com
un conjunt identificador de la UAB.
Per adaptar el conjunt a les diverses
proporcions dels diferents suports
de comunicació, s’han previst diverses
solucions d’aplicació de la marca.
Totes aquestes possibilitats alternatives
normalitzades fan que la marca tingui
una major versatilitat i proporcionen
a l’usuari una gran flexibilitat en el moment
de la seva correcta aplicació. Sempre
que sigui possible, es reproduirà el
conjunt logotip-acrònim en els colors
corporatius.

Mesures en mil·límetres

Paper de carta

10
Acompanyament de primer nivell
Acompanyament de segon nivell

15

25

Logotip en una línia

33 mm

Identitat visual aplicada a la papereria bàsica
Marca UAB

Logotip en dues línies

10
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Identitat visual aplicada a les portades de publicacions, d’anuncis i de cartells

Portades publicacions. D1

Ús correcte de la marca UAB

Ús de la pastilla
Per a les aplicacions a les portades
de publicacions i als diferents elements
publicitaris de la Universitat Autònoma
de Barcelona, s’ha dissenyat una versió
de la marca en negatiu, dintre d’una
pastilla negra, amb la intenció de
crear una àrea de reserva de la marca
per poder aplicar-la amb més llibertat,
independentment del color o de la imatge
de fons del suport, protegint-la.
L’aplicació de la pastilla és flexible
i es pot aplicar a dalt o a baix depenent
de les necessitats del dissenyador.

A4

Àrea de reserva de la marca
L’àrea de reserva delimita l’àrea de
protecció de la marca, per a la seva
correcta aplicació quan conviu amb altres
elements gràfics. La finalitat d’aquest
espai és que cap element pugui afectar
l’integritat del logotip i la seva visualizació.
S’estableix una àrea de restricció seguint
les següents proporcions:

A4

3x

A5

10x

100x210

x

x

x

x

x

x

x

x

148x148
210x100

10x

15

x
Aplicacions de la marca

Versió en una tinta

Versió en color

Versió en negatiu

Sobre

10x

Anuncis. D1

10

A4 revista

Acompanyament de primer nivell
Acompanyament de segon nivell

10

Aplicacions incorrectes de la marca
A continuació es mostren alguns
exemples d’aplicacions incorrectes
de la marca UAB. Sempre evitarem l’ús
de les variants del logotip que no estàn
normalizades en aquest manual.

Edifici X · Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona · Spain

1/4 pàgina diari

1/2 plana revista

15

25

10

D1

Paper de carta
Format 297x210 mm (A4)
Paper tipus offset reciclat blanc de 100 g
Logotip UAB en color
Tipografia cos/interlineat):
Acompanyaments: Helvetica Neue 75 i 55 cos 8/10
Adreça: Helvetica Neue 55 cos 7/9
Registre mercantil: Helvetica Neue 55 cos 5/7
Mateixa normativa per a la targeta gran i el saluda.

Acompanyaments. Exemples

Acompanyaments de primer nivell

Gabinet del Rectorat

Vicerectorat d’Ordenació
Acadèmica

Acompanyaments de primer i de segon nivell

Facultat de Medicina
Diplomatura de Fisioteràpia

Unitat de Treball Campus
Serveis a la Comunitat Universitària

Facultat de Ciències
de la Comunicació
Comunicació Audiovisual

Unitat d’Infraestructures
i Manteniment
Direcció d’Arquitectura

Sobre
Format 115x225 mm
Paper tipus offset reciclat blanc
Logotip UAB en color
Tipografia (cos/interlineat):
Acompanyaments: Helvetica Neue 75 i 55 cos 8/10
Adreça: Helvetica Neue 55 cos 7/9
Mateixa normativa per a sobres format A5 i A4 apaïsat.
Targeta
Format 55x80 mm
Paper tipus offset reciclat blanc 300 g mínim
Logotip UAB en color
Tipografia (cos/interlineat):
Acompanyaments i nom: Helvetica Neue 75 i 55 cos 7/9
Nom i cognoms: Helvetica Neue 75 i 55 cos 7/9
Adreça: Helvetica Neue 55 cos 6/8

Ús del símbol sense l’acrònim

Alineació a l’esquerra

Versió amb el text del logotip en 3 linies

Efectes i tipografia incorrecta

Composició horitzontal de la marca

Pastilla en el logotip

Degradats o imatges a la pastilla de fons

Canviar els colors corporatius

Alterar les proporcions ni deformar el logotip

Faldó diari
10x
= 5 mm

Targeta
7,5

Identitat visual aplicada a elements publicitaris de gran format

Acompanyament de primer nivell
Acompanyament de segon nivell

10

Nom i cognoms
Càrrec

Edifici X · Campus de la UAB · 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain
Tel. +34 93 581 22 99 · Fax +34 93 581 33 00
adreca.electronica@uab.cat · www.uab.cat

7,5
5

20

5

5

D1 i D2
S’ha creat un codi per normalitzar
l’aplicació correcta de la marca amb
pastilla (D1 i D2). El D1 s’aplica a les
peces de comunicació de la UAB de mida
més petita i la seva unitat bàsica
de mesura (x) equival a 5 mm. El codi
d’aplicació de la marca D2 s’aplica,
sobretot, als elements publicitaris de
comunicació externa de gran format com
opis, tanques publicitàries, banderoles,
etc. La seva unitat bàsica de mesura
(x) equival a 5 cm.

D2

= 5 cm

Banderola. D2

Cartells. D1

950x500

700x500

7x
A3
10x

2x
Color del text
El color dels textos de tota la papereria serà el negre, excepte
a les targetes de visita on el nom i els cognoms de la persona
aniran en el color corporatiu Pantone 1605 C.

Opis. D2

Opis

10x
16x

24x

Identitat corporativa / Altres marques

Handmade
consulting

Lliure
TIC_

Escola
Municipal
Música
de Palau

.com

Print i
editorial

Print / Campanya Jornades Cibernàrium

Disseny de suports publicitaris per campanya Jornades
de conferències i tallers a Cibernàrium de Barcelona
Activa. Roll-ups, anuncis i fullets.
Client
Barcelona Activa / Ajuntament de Barcelona
Tasques realitzades
Disseny gràfic, maquetació, arts finals
i control de producció.
Col·laboració amb
Mario Eskenazi i Mètode
• Direcció d’Art
Data inici i estat actual del projecte
2013
Campanya finalitzada

Print / Varis

Festa r
Majo
e
P tita

de l’1 al 4
de setembre
del 2017

Consulteu el programa a:

Ho organitza:

www.rubi.cat
/cultura

Amb el suport de:

Hi col·laboren:
Agrupament Escolta Guspira
Aplec de Rubí
Associació d’Animació Cultural
del Carrer Sant Jaume
Associació Cultural Sant Galderic
Castellers de Rubí
Colla de Diables de la Riera de Rubí
Colla de Diables Rubeo Diablorum
Colla de Diables de Rubí
Colla Gegantera del Pinar
Colla de Geganters de Rubí
Colla Gegantera de l’Escola
Teresa Altet
Esbart Dansaire de Rubí

Escola de Sardanes Flor de Neu
Esdeveniments 7 Vetes
Explosión Rítmica
Foment de la Sardana
Grup Escènic del Casal Popular
La Casa dels Entremesos
Mercat Municipal de Rubí
Museu Etnogràfic Vallhonrat
Òmnium Cultural de Rubí
Rellotgeria La Puntual
Societat Sant Antoni Abat
Obrador Coral
Taula de Cultura Popular
i Tradicional

Editorial / Varis
Guia educació de Rubí.
2015, 2016, 2017, 2018

Guia de
l’Educació
de Rubí
2015/2016

Llibre / catàleg.
Hobby Classic

Guia educació de Badalona.
2012, 2013, 2014, 2015 i 2016

Llibre La medicina a Montserrat.
Patronat de la Muntanya de Montserrat

Web

Web / Varis
Web corporativa. www.proto-system.com

Web corporativa / botiga on-line. www.hobbyclassic.net

Web corporativa. www.institutmedicrubi.com

Web corporativa / catàleg on-line. www.rolymsvalles.com

Web / Varis
Botiga on-line. www.digitalsis.es

Web corporativa / catàleg on-line. www.latribudelajulia.com

Web corporativa / book on-line. www.cordegat.com

Senyalística

Senyalística / Senyalització de la Xarxa d’Itineraris i Parcs i Jardins de Rubí

Disseny de sistema senyalístic global per la ciutat de
Rubí i rodalia. Disseny i normativa pel seu desenvolupament en el present i en el futur a la ciutat.
Client
Ajuntament de Rubí
Tasques realitzades
Direcció d’art, disseny gràfic i manual normatiu.
Col·laboració amb
E2Estudis: Desenvolupament senyalització Xarxa
d’Itineraris.
Arquitectura Ambiental: Desenvolupament senyalització
Parcs i Jardins.
Proseñal: Impressió i instal·lació
Data inici i estat actual del projecte
2016
En procés de producció i instal·lació

i8 Can Xercavins
Pi blanc i roure de Can Xercavins

i8 Can Xercavins
0,7

Masia de Can Xercavins

Castell Ecomuseu Urbà de Rubí (R1-R8-R13)

1,3

Bosc de la Mare

Plaça Doctor Guardiet

1,9

Safarèig de Can Xercavins
Roure de Can Feliu
Bosc de Can Feliu

i7 Can Guilera
/ GR-96

0,7
1,3
1,9
2,5
2,8

Bosc de Ca n’Oriol

0,5

Bosc
MasiadedeCa
Can
n’Oriol
Xercavins

0,7
0,5

Jaciment romà de Ca n’Oriol

0,8

Jaciment
Bosc de la
romà
Mare
de Ca n’Oriol

1,3
0,8

Era de Ca n’Oriol

1,2

Era
Safarèig
de Cade
n’Oriol
Can Xercavins

1,9
1,2

Masia de Sant Josep Oriol

1,5

Roure de Can
Masia
SantFeliu
Josep Oriol

2,5
1,5

2,3

Bosc dels
Rosa
de Can
vents
Feliu

Rosa dels vents
Masia de Can Sant Joan

PARC DE
CA N’ORIOL

iB1
B11 Circular
CarrilRubí
bici

2,9

Masia
Rosa dels
de Can
vents
Sant Joan

Camí

2,8
2,3

de Ca

n’Oriol

2,3
2,9

Albereda del Torrent dels Alous

3,5

Albereda
Masia de del
CanTorrent
Sant Joan
dels Alous

2,9
3,5

Llacuna dels Alous

4,6

Llacuna dels Alous

4,6

4

mario

n

Avinguda de l’Estatut

5

l Flam

Vostè
està aquí

Carre

r de

Cami

2

1

3
6

41º 30’20.3”N
2º 01’16.7”E

Institut
l’Estatut

Camí
Escales

Esteu a punt d’entrar en un parc que
originàriament era una finca agrícola,
prototipus de casa pairal catalana que presenta
una estructura formada per planta baixa i dos
pisos, amb obertures en tots ells. Les finestres
estan decorades amb elements del gòtic del
segle XIV i alguna d’elles ha estat reconstruïda.
La porta d’entrada és d’arc de punt rodó
adovellat. Es va construir com un petit pòrtic a
l’entrada que és d’època posterior. Les
finestres més característiques són les que
corresponen a un primer pis.
Es tracta d’una era que pertany a la masia de
Ca n’Oriol que feu construir el fill de l’hereu,
Pau Viver i Oriol, el 1848. L’era era per el
cereal de les seves terres, i la seva capacitat
era de quatre batudes alhora. És un recinte
enrajolat amb cinc lloses amb paraules
llatines, una a cada angle i la darrera al mig,
amb la data d’inauguració i el nom del
propietari.

SERVEIS

PATRIMONI

Àrea de joc infantil

1

Bosc de ca n’Oriol

Àrea de joc de pilota

2

Roure de ca n’Oriol

Taula tenis taula

3

Era de ca n’Oriol (1848)

Àrea de pícnic
Arbreda
Font d’aigua potable

4

Masia de ca n’Oriol

5

Ermita de ca n’Oriol

6

Jaciment de ca n’Oriol
(s.I-III d. de C.)

Àrea per a gossos
(pipi-can)
Interès històric
Ermita

NORMES D’ÚS
Respecteu la vegetació

Arbre d’interès

Porteu el gos lligat

Àrea de petanca

Recolliu els excrements
(Sancions fins a 901€)

Itinerari a peu

Utilitzeu les papereres

Itinerari bicicleta

Prohibit fer foc

Circuit esportiu

Prohibit el pas
a cotxes i motos

Zona equipament esportiu
Zona equipament esportiu
per a gent gran

Tótem accessos parcs

Tótem accessos parcs

/ Pat-800x1900x200 / Construcció

40

Tótem accesos per parcs
de grans dimensions
Pat-800x1900x200
800x1900x200 mm
base formigó: 400 mm

(mides en mm)

40

A

40

220

A

Doble cara

Cos de text: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 47 punts / Interlínia: 56,4 punts
/ espai paràgraf: 30 punts
Text en RAL9017

C

Títol normativa caixa alta: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 40 punts
Text en RAL9017

D

Text normativa: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 28 punts / Interlínia: 33,6 punts
Text en RAL9017

40

40

80

30 7

150

(mides en mm)

Títol caixa alta: Trade Gothic LT Std Bold
Cos: 220 punts / Interlínia: 210 punts
Text en Blanc

B
40

/ Pat-800x1900x200 / Mapa / Construcció

Mapa
Construcció

A

Pictogrames: 25 mm
Fons RAL9017 i picto blanc
Pictograma número localització: 20 mm de diàmetre
Número: Trade Gothic LT Std Bold / Cos: 28 punts
Fons RAL9017 i text blanc
Pictograma localització: 25 mm d’amplada*
Text: Trade Gothic LT Std Bold / Cos: 23 punts*
Fons RAL3020
*Aquesta mida i color del text es podrà modificar
si convé per tal de millorar la seva legibilitat.

40
10

Text carrers i llegenda: Trade Gothic LT Std Regular
Cos: 23 punts
Text en RAL6020

A

C

Mida fletxa (costat més llarg): 14 mm
Color RAL9017

7

Paviment tou
Color: C6 M4 Y37 K0
Radi: 15 mm

D

Terreny ajardinat, gespa o prat
Color: C35 M6 Y60 K0
Radi: 8 mm

40

B

Arbreda
Color: C63 M8 Y95 K19
Radi: 8 mm
Aigua
Color: C50 M0 Y0 K0
Radi: 8 mm
Pictograma
emergències:
color RAL3020

A

Paviment dur
Color: C18 M15 Y32 K0
Radi: 3 mm
Edificació
Color: C58 M41 Y41 K4
Radi: 2 mm

Mínim 80
60
40

Camí secundari
Gruix: 7pt / Guió: 0 pt - Forat: 12pt
Escales
Gruix: 7pt

Emergències
112

Senyalística / Varis
Senyalització. Proto-Tech Group

2

2

Oficines

Gerència
Compres
Vendes

Sala de
reunions

Recursos
humans

hum
ans

group

Ofi
cin
Gerè es
Comncia
Ven pres
d
Re es
curs
os

Proto-Tech

Senyalització. Planta Barberà del Vallès

2

Oficines

Gerència
Compres
Vendes

Sala de
reunions

A
Oficines

Recursos
humans

Tallers
Parking

649 991 991
joanclosa@gmail.com
www.joanclosa.cat
www.linkedin.com/in/joanclosa

