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LA MARCA
La marca és una porta d’entrada al
visitant que serveix per seguir
descobrint el que s’hi trobarà. Quan
mirem Balaguer hi ha dos elements
que destaquen sobre la resta. Els
carrers i places porxades i el Segre.
Som Balaguer és un lema de

consum intern que pot ser
excloient quan es tracta d’ensenyar-lo al foraster, per això,
s’aposta pel Somriu Balaguer. Un
missatge alegre, inclusiu i que
alhora incorpora l’ADN de la
ciutat: El riu.
www.lacasaperlateulada.com

Isotip

L’IMAGOTIP
L’imagotip de somriu Balaguer incorpora l’isotip que podrà funcionar de
forma independent en imatges de
perfil de xarxes socials o en
elements de papereria.
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L’IMAGOTIP
A més de la composició , la marca
compta amb una composició horitzontal de símbol i logotip que s’utilitzarà de manera secundària i que
està pensada per casos on el
suport és extremadament estret.
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Marge de seguretat
Unitat

x
3x

3x

x

DIMENSIONS MÍNIMES

offset

serigrafia

15mm

25mm

30mm

30mm

ÀREA DE PROTECCIÓ I DIMENSIONS MÍNIMES
S’ha creat un sistema modular per
determinar l’àrea de reserva
de l’imagotip, prenent com a
referència l’altura d’una de les
potes de la B que ens fa d’isotip.
Aquest àrea crea una zona de
protecció al voltant de la marca

garantint la seva llegibilitat, integritat i contrast, quan s’aplica sobre
imatges o fons de color. Per tal que
la marca pugui ser llegida es fixen
unes mides mínimes en funció de la
manera de reproduir-la.
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soport digital

100px

150px

Marge de seguretat

x
2x

Unitat

DIMENSIONS MÍNIMES
offset

serigrafia

soport digital

15mm

15mm

200px

525mm

ÀREA DE PROTECCIÓ I DIMENSIONS MÍNIMES DE L’ISOTIP
L’isotip, que podrà ser utilitzat en
elements de papereria o merchandising també té la seva àrea de
protecció i les seves normes d’aplicació. En funció de la mida, l’isotip
incorporarà el lema somriu Balaguer
al seu interior o no.

No utilitzarem mai l’isotip amb el
lema incorporat si aquest té una
mida inferior a 525mm de base.
En aplicacions on aquest sigui més
gran podrem escollir entre la versió
amb lema o sense.
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L’isotip sol no s’utilitzarà mai en
espais de patrocini i col·laboració.

Colors

PANTONE
426 C

PANTONE
185 C

PANTONE
368 C

CMYK: 0 18 100 0
RGB: 255 207 001
# FFCF01

CMYK: 11 92 80 0
RGB: 212 62 54
# e13d35

CMYK: 0 0 0 100
RGB: 255 255 255
# ffffff

PANTONE
116 C

PANTONE
WHITE

CMYK: 0 18 100 0
RGB: 255 207 001
# FFCF01

CMYK: 0 0 0 100
RGB: 255 255 255
# ffffff

Font

somriu Balaguer
Montserrat Regular

TIPOGRAFIA I COLORS
La tipografia utilitzada és la
Montserrat Regular. Els colors
corporatius són el 426 C, 185 C, 368
C, 116 C i el blanc.
A l’apartat aplicacions veurem les
diferents variables del logotip i com
aquest s’utilitza en un color o un
altre depenent del color de fons.
www.lacasaperlateulada.com

A tres tintes

Fons blanc.
Imagotip en vermell, blau i negre

Fons fosc
Imagotip en vermell, blau i blanc

Fons blau
Imagotip en vermell, negre i blanc

A una sola tinta.
Fons superior al 60% de negre

En funció de si el fons és de color
clar o fosc aplicarem l’imagotip en
negre o blanc.

Aplicarem l’imagotip que apliquem
sobre fons negre

En fons multicolor aplicarem
l’imagotip a una sola tinta tenint en
compte si predominen els colors
clars o foscos.

A una sola tinta

Negre.
Fons superior al 40% de negre

Amb fons fotogràfic o molts colors

Aplicarem l’imagotip que apliquem
sobre fons blanc

APLICACIONS
Aplicarem un logotip o un altre en
funció de les característiques de
l’espai (més horitzontal, més vertical), del color de fons (més clar,
més fosc) o del nombre de tintes
que puguem utilitzar en la impressió.

Per poder oferir un resultat òptim
en funció de totes aquestes variables disposem d’aquest conjunt de
possibilitats.
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APLICACIONS INCORRECTES
Intentarem ser curosos amb l’aplicació de l’imagotip. Mai el deformarem i en guardarem les proporcions. De la mateixa manera, l’isotip
també podrà ser aplicat en
diferents colors i sobre diferents
fons.

L’imagotip i l’isotip no s’aplicaran
mai amb colors que no estiguin en
aquest manual. Per poder oferir un
resultat òptim en funció de totes
aquestes variables disposem d’un
ampli conjunt de possibilitats.

www.lacasaperlateulada.com

Regidories

VARIABLES
La marca somriu Balaguer contem pla variables que reforcen la idea de
marca dinàmica amb ramificacions.
És per això que el
somriu genèric
deriva amb som cultura, som esport,
som comerç, som fira ... entre altres.

Vol dir que existirà un imagotip
per cada àrea? No, existiran
imagotips conceptuals que ajudin
a entendre la diversitat de la
ciutat i que seran utilitzats per
temes promocionals i de campanyes. Només s’utilitzaran les
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variables en els casos que es
defineixen a l’apartat coproduc cions. Som igualtat, som llegenda o
som teatre podràn ser utilitzats en
samarretes, roll-ups o falques de
ràdio en actes concrets. Mai en
papereria.

Quan utilitzarem Somriu Balaguer?
Organitza:

Col·labora:

L’imagotip somriu Balaguer sempre acompanyarà l’imagotip institucional de l’Ajuntament, deixant aquest en la posició de més rellevància.
Utilitzarem el somriu Balaguer en tots aquells actes de ciutat que no pertanyen a una àrea concreta o que pertànyen a moltes.
Ex: Transsegre, Festa Major, ...

Quan utilitzarem les variants?
Organitza:

Col·labora:

Organitza:

Les variants del lema somriu Balaguer les utilitzarem en aquells actes que clarament pengen d’una regidoria, com fires, cultura, esport, ...
Aquest imagotip s’acompanyarà del d’una àrea concreta (Teatre, Biblioteca, Museu, ...) només quan es tracti de materials pròpis d’aquell
equipament. En casos de multiples organitzadors només posarem Ajuntament de Balaguer + la variant de regidoria.
Ex: L’Estiu esport portarà Ajuntament de Balaguer + som esport + Estiu esport. Si intervingués més àrees de la casa només els dos primers.

A l’apartat d’organitzadors o col·laboradors només posarem somriu Balaguer o la variant de regidoria. Mai posarem les altres variants.

COPRODUCCIONS
Quan i com utilitzarem l’imagotip de
Somriu Balaguer o alguna de les
seves variants? A continuació en
mostrem els casos principals.
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Quan acompanya al logotip IMPIC?
Organitza:

Col·labora:

Organitza:

Organitza:

El Somriu Balaguer o la seva variant de regidoria Som cultura, Som esport, ... Acompanyarà el logotip de l’IMPIC sempre que es faci una activitat
que pengi d’aquest. El logotip de l’IMPIC substituirà en aquests casos el de l’Ajuntament de Balaguer.

Quin logo posem quan l’Ajuntament col·labora?
Organitza:

Col·labora:

Quan l’Ajuntament col·labora en un acte posarem sempre el somriu Balaguer. L’escut institucional de l’Ajuntament es reserva per aquells actes
que organitza o coorganitza el consistori.

Es poden convinar el somriu Balaguer amb les variants?
Organitza:

Col·labora:

Mai posarem el somriu Balaguer acompanyat d’una de les seves variants.

COPRODUCCIONS
Altres situacions.
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foto

Nom
Primer cognom
Segon cognom

PAPERERIA
-

Targetes
Bosses
Banderoles de farola
Flyers
Tríptics
Mapes
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ALTRES SUPORTS
-

Samarretes
Xapes
Tasses
Llàpissos
Boligrafs
Plafons d’entrada a la ciutat
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