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Aquest manual serveix de guió i referència per l’ús de la identitat corporativa de la
Coordinadora d’ONG Solidàries.
S’aconsella extreure els elements gràfics, tipografies, colors... de la carpeta adjunta
que es proporcionarà per evitar conflictes amb els formats o perfils de color.
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Concepte

La imatge gràfica de la Coordinadora ha estat creada
inspirant-se en la denúncia de les causes que defenses
valors com els drets humans, la pau i la justícia, la igualtat
de gènere, la interculuralitat...
Elements i tipografia amb traç manual per evocar al codi
visual emprat en les manifestacions i protestes.
Un organisme que treballa com a altaveu per enfortir,
dinamitzar, coordinar i visibilitzar les ONG’s solidàries de les
comarques gironines.

Manual corporatiu

3

Logotip
Versions segons aplicació

El logotip s’ha treballat en diferents formats,
estructures i composicions per facilitar l’adaptació
d’aquest en diferents suports i millorar la visibilitat
triant la opció més adequada.

Logotip principal esquerra
Adequat per a: suports de format mitjà
o gran on el logotip necessita anar
justificat a esquerra o dreta.

Logotip principal centrat
Adequat per a: suports de format mitjà o
gran on el logotip necessita anar centrat.

Logotip principal horitzontal
Adequat per a: suports de format mitjà o
gran on el logotip necessita anar amb un
format amb una àrea més horitzontal.

Logotip principal reduït (mosca)
Adequat per a: suports de format petit on el
logotip apareix amb un tamany molt reduït.
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Logotip
Versió positiva
Fons clar
Es pot utilitzar sobre
fons blanc, colors clars o
trames inferiors al 40%.

Logotip
Versió negativa
Fons fosc
Es pot utilitzar sobre fons
negre, colors foscos o
trames superiors al 40%.
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Logotip
Versió positiva
Fons clar
Es pot utilitzar sobre fons
fotogràfics on predominin
els tons clars i que
permetin la llegibilitat.
Preferiblement ubicar
el logotip en parts de la
fotografia que tinguin poc
soroll.

Logotip
Versió negativa
Fons fosc
Es pot utilitzar sobre fons
fotogràfics on predominin
els tons foscos i que
permetin la llegibilitat.
Preferiblement ubicar
el logotip en parts de la
fotografia que tinguin poc
soroll.
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Logotip
Logotip color

Utilitzar del logotip amb
el color verd corporatiu*
sobre fons clar.
*Utilitzar amb els paràmetres
corresponents de color especificats
a l’apartat de cromàtica.

Logotip
Fons color

Utilitzar del logotip
sobre fons de color verd
corporatiu*.
*Utilitzar amb els paràmetres
corresponents de color
especificats a l’apartat de
cromàtica.
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Tipografies
corporatives

WORK SANS

La WorkSans és la tipografia utilitzada dins la marca que aporta claredat, llegibilitat
i rigorositat. És la utilitzada ens els cossos de text, informació complementària i la
majoria de títols secundaris per ajudar amb la jerarquia dins el suports. S’utilitzarà
només en minúscula dins els cossos de text. En els titulars s’utilitzarà en majúscula
en versió light i semibold.

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ANTON
REGULAR

L’Anton és la tipografia que s’ha utilitzat com a base per crear l’abecedari amb el
traç manual. Té un caràcter potent i aporta personalitat i identitat a la marca. És
reconeixible i aporta impacte. La utilitzarem sobretot en cartelleria i títols grans.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

La tipografia creada per la imatge gràfica de la coordinadora no és una font com a
tal sinó un seguit de lletres creades com a elements que s’hauran de composar i
dissenyar tinguent en compte el suport en concret.
*S’adjunta document illustrator amb totes les lletres incloses.
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Tipografies
corporatives

RECURSOS
AUDIOVISUALS

Títol 1
Work Sans Semibold (majúscules)
Tracking: 10

PEL·LÍCULES

Títol 2
Work Sans Light (majúscules)
Tracking: 10

ECERUM SUM AUTATUR. SAM EIUM LANDITATUM
NONSEQUIAE VOLOREMSED MO QUAECTUR ADICIDUS ESTIANDA PRAT LAT ETUS, VELLESTIOST
REST LIAE ET LANDITIATUR. UDI CORE, OMMOSSIT OMNIMPOSSI REPTATIISIME ESEQUE PED MOLORES ECTATUSCIM HICTIBUS ESTIUM DOLUPTAS
ALIQUE DELENET VOLES VOLUPTIU

Cos de text 1
Work Sans Medium (majúscules)
Tracking: -10

Ecerum sum autatur? Sam eium landitatum nonsequiae voloremSed mo quaectur adicidus estianda
prat lat etus, vellestiost rest liae et landitiatur?
Udi core, ommossit omnimpossi reptatiisime eseque
ped molores ectatuscim hictibus estium doluptas
alique delenet voles voluptiu

Cos de text 2
Work Sans Regular
Tracking: -10

MEMÒRIA
2019/2020
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Títol promo
Anton Regular (majúscules)
Tracking: 0
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La Coordinadora conserva el seu identitari verd però actualitzant-lo i donant-li un
aire nou més orgànic i natural.

Colors
corporatius

El blanc/cru i el negre actuen com a colors neutres i complementen la cromàtica
aportant contrast, llegibilitat, qualitat, seriositat i funcionalitat. El to cru variarà
segons el suport que estiguem creant i el material amb el que es treballi (aquí es
proposa un to orientatiu associat a materials reciclats).

VERD 90%

PANTONE
CMYK
HTML

NEGRE 100%

7746C C (90%)
41 26 88 03
9EA14A
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PANTONE
CMYK
HTML

Process Black C
0 0 0 100
000000

CRU

PANTONE
CMYK
RGB

4570
242 237 232
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Marges de seguretat
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Els espais superior, inferior, dreta i esquerra al voltant del logotip, marquen l’espai a
no invadir per altres elements quan aquest es col·loca en algun suport.
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Aplicacions no permeses

No es poden modificar les proporcions.

No es pot canviar el color (excepte colors principals o casos especials).

COORDINADORA
No es pot canviar la tipografia.

No es pot canviar la orientació de cap de les parts.

No es pot canviar l’ordre dels elements.

No es poden redimensionar les parts per separat.
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Elements gràfics
Abecedari
Coordinadora

La tipografia creada per la imatge gràfica de la coordinadora no és una font com a
tal sinó un seguit de lletres creades com a elements que s’hauran de composar i
dissenyar tinguent en compte el suport en concret.
*S’adjunta document illustrator amb totes les lletres incloses.

Manual corporatiu

13

Elements gràfics
Il·lustracions
corporatives

CEDRE / JOCS

CEDRE / LECTURES

CEDRE / AUDIOVISUALS

COORD. / SOLIDARIES.ORG

COORD. / MEDI AMBIENT

COORD. / COOPERACIÓ

COORD. / DIÀLEG

COORD. / DRETS HUMANS

COORD. / IGUALTAT DE GÈNERE

COORD. / INTERCULTURALITAT

COORD. / JUSTÍCIA I PAU
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Rollups

Rollup Corporatiu.

ACCIÓ,
DENÚNCIA,
TRANSFORMACIÓ!

www.solidaries.org
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Firma de correu
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Paper de factura

CeDRe- Coordinadora d'ONG Solidàries de Comarques Gironines i l'Alt Maresme
C/ Mestre Francesc Civil, 3, bx 17005 - Girona.
G17168964
solidaries@solidaries.org
972 21 99 16

NOM DEL CLIENT
NIF
ADREÇA
Telèfon i correu electrònic
Núm. Factura

Unitat

Data

Concepte

Preu

Total

Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Preguem feu efectiu aquest import mitjançant transferència a Triodos Bank:
Número de compte: ES55 1491 0001 28 2033582723

L'entitat CeDRe està exempta del cobrament d'IVA segons la resolució de la Delegació provincial d'Hisenda de
10 de febrer de 2000. Exempció basada en l'article 5 del RD 1624/92, de 29 de desembre, que reglamenta l'IVA.
D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (LOPD), li informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer del que és titular CENTRE DE
RECURSOS PER LA PAU I LA SOLIDARITAT amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal,
així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis que puguin ser del seu
interès.
Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les
seves dades al domicili de CENTRE DE RECURSOS PER LA PAU I LA SOLIDARITAT C/ Francesc Civil, 3 baixos 17005 - GIRONA - GIRONA - solidaries@solidaries.org
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Paper de carta

Opció 1.
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Opció 2.
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Memòria anual
Coordinadora

Manual corporatiu

19

Cartell
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Maig 2020
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