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Proposta

Cadascú amb el seu caràcter, 
personalitat, expertesa, anhels i estil, 
però tots i totes podem dir fort i tot 
d'una que "som de lletres"! Aquest 
logotip juga de tantes maneres com 
pot amb la diversitat de persones i 
estudis que conformen la Facultat. 

Amb un aire alegre, eclèctic i modern 
es configura aquest cercle, una unió 
de tipografies on tothom s'hi pot veure 
reflectit i cada àrea del coneixement hi 
té una picada d'ullet. 

El "som de" presenta el conjunt amb 
una tipografia de pal sec, moderna i 
comprimida, fent d’introducció i, al 
mateix temps, de la cua d'una bafar da 
que diu "lletres" i que cridem plegats.

1. Identitat gràfica
1.1. Versió principal
1.2. Construcció i mida mínima
1.3. Versió principal negativa
1.4. Versió principal tramada en negre
1.5. Versió principal a una tinta
1.5. Versió principal a una tinta en negre
2. Cromatisme corporatiu
2.1. Principal
2.2. Equivalències en la versió tramada
3. Usos incorrectes de la marca
4. Relació amb la imatge de la Universitat
4.1. Logotip apilat
4.2. Logotip alineat a l’esquerra - Facultat de Lletres
4.3. Relació cromàtica
5. Aplicacions de la marca
5.1.Roll up
5.2. Xapes
5.3. Adhesius
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1.1. Versió principal 3
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1.2. Construcció i mida mínima 4
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1.3. Versió principal negativa 5
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1.4. Versió principal tramada en negre 6
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Per situacions on només 
es pugui imprimir en un 
color o només negre. 

1.5. Versió principal a una tinta
1.6. Versió principal a una tinta en negre 7
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2.1. Principal
2.2. Equivalències en la versió tramada 8

2. Cromatisme corporatiu

C80 M12    Y1      K0
C0   M0      Y0      K100

R0     G167 B225
R0     G0      B0 

#00A7E1
#000000

2995C
Process Black C



- No canviar les mides
- No transformar l'orde dels objectes
- No deformar
- Sobre colors que dificultin la llegibilitat     
  optar por la versió que més destaqui
  o afegir un fons blanc o blau
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3. Usos incorrectes de la marca



Seguint amb el que estipula el Manual 
d'Identitat Institucional de la Universitat 
Rovira i Virgili, cal respectar la separació 
entre logotips (mínim un terç de l'alçada 
del logotip de la URV). Aquí es proposen 
les combinacions més estètiques, però per 
aplicar altres versions del logotip de la URV 
cal revisar el Manual d'Identitat Institucional 
de la URV per assegurar si aquestes són 
compatibles amb altres logotips i quines 
mides mínimes existeixen.

Aquesta opció és per casos quan calgui que 
els dos logotips apareguin en format reduït. 
Alçada mínima d'X impresa de 20 mm.
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4. Relació amb la imatge de la Universitat

4.1. Logotip apilat

X

1/3 X

1/3 X



L'opció del logotip alineat a l'esquerra és 
per casos quan calgui que aparegui el 
logotip de la Facultat de Lletres. Cal tenir en 
compte que moltes vegades aquesta versió 
del logotip de la Facultat de Lletres 
acompanyarà l'espai (cartell, samarreta, 
roll-up...) que protagonitzarà la campanya 
"Som de lletres", així que és important 
respectar l'alçada mínima d'Y impresa de 40 
mm. També s'ha de mantenir l'espai al 
voltant del logotip de la URV mínim d'un terç 
de l'alçada d'aquest.

Es presenta a continuació l’opció més adient 
per la relació de proximitat màxima i de 
mida mínima de tots dos logotips.
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4. Relació amb la imatge de la Universitat

4.2. Logotip alineat a l’esquerra - Facultat de Lletres

2X

X

2X

1/3 XY

1/3 X



4. Relació amb la imatge de la Universitat

4.3. Relació cromàtica 12

Habitualment la campanya "Som de lletres" 
s'aplica en la seva versió negativa, ja que es 
juga amb el fons blau, així que els logotips 
de la Universitat Rovira i Virgili hi haurien 
d'aparèixer en la seva versió a una tinta en 
blanc per ampliar el seu contrast i que 
combini cromàticament amb el logotip de 
"Som de lletres".



5.1. Roll up 13

5. Aplicacions de la marca



5.2. Xapes 14

5. Aplicacions de la marca



5.3. Adhesius 15

5. Aplicacions de la marca


