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Aquesta és la guia d'elements  
bàsics de Lafede.cat.

Està dissenyada per ajudar-te a aplicar 
de forma correcta i coherent, en tots els 
usos possibles, els diferents elements 
que construeixen la seva identitat.

La seva aplicació acurada serà la 
clau de la seva consolidació.
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Pronunciació

En les comunicacions 
orals, el nom 
Lafede.cat es pronuncia 
“la fede punt cat”, 
de la manera més 
natural possible.

Identitat

La nostra identitat 
es compon de la unió 
de dos elements 
intrínsecament lligats: 
el nom i la seva 
expressió gràfica.

En textos

Per facilitar la visibilitat 
es recomana escriure 
Lafede.cat, com 
un nom propi amb 
l'“L” majúscula.

S'accepta però 
lafede.cat, tot en 
minúscules com 
apareix al logotip.

Per tal de consolidar la 
nova marca i la difusió 
del concepte "justícia 
global", es recomana 
que, durant un període 
de transició, s'escrigui 
“Lafede.cat - Federació 
d'Organitzacions per 
a la Justícia Global”.

Art final original

La marca Lafede.cat  
només haurà de 
reproduir-se a partir de 
l'art final original i no es 
retocarà ni alterarà de 
forma alguna el dibuix.

Elements

El símbol ha estat 
dibuixat expressament 
i no pot ser redibuixat.
El logotip no pot 
ser reconstruït 
tipogràficament.

No es modificarà la 
disposició entre els 
elements de les marques.

No es podrà alterar 
la proporció entre el 
símbol i el logotip.
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El símbol com 
a marca

En determinades 
situacions, podem 
fer servir el símbol de 
manera individual, 
deslligat de la resta 
d'elemnts identificatius:

 ● en entorns on 
Lafede.cat sigui 
prou coneguda

 ● en publicacions, 
comunicats, etc. 
on hi sigui present 
l'expressió de marca 
completa o altres 
elements prou 
identificatius

 ● com a icona en les 
xarxes socials

 ● com a recurs gràfic 
complementari

focalitza amplifica

contextualitza vincula

El nostre  
símbol

Lafede.cat és una 
xarxa que promou 
l'acció col·lectiva de 
les entitats afiliades.

Treballa activament, per 
aconseguir la justícia 
social i l'eradicació de 
les desigualtats arreu, 
mitjançant la cooperació 
al desenvolupament, 
la defensa i promoció 
dels drets humans, i 
el foment de la pau. 

El nostre símbol reflexa 
aspectes essencials de 
les nostra activitat.
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Frase 
comunicacional

Lafede.cat som  
una federació 
d'organitzacions per 
a la justícia global.

Aquesta és la nostra 
frase de comunicació 
que completa i reforça 
la nostra identitat. 

La frase comunicacional 
només acompanyarà la 
marca si la grandària de 
reproducció final permet 
la seva llegibilitat.

Marca simple, 
marca completa

Quan el logo i el símbol 
vagin acompanyats de 
la frase comunicacional, 
parlarem de marca 
completa.

La marca també 
funciona sense la 
frase comunicacional, 
especialment en 
grandàries petites. 
Llavors, parlarem 
de marca simple.

Grandària mínima

La grandària mínima al 
que s'han de reproduir 
la marca simple és de 8 
mm. mesurats a partir 
de l'altura del símbol.

Espai mínim 
al voltant

Per no pertorbar la 
seva identitat, la 
marca Lafede.cat ha 
d'aparèixer sempre 
envoltada d'un espai 
mínim lliure tal com 
es presenta en la 
il·lustració. D'aquesta 
manera assegurem 
la integritat visual de 
la nostra marca, la 
seva prominència i 
la seva llegibilitat. 

El rectangle de línia 
discontínua mostra 
la superfície que ha 
d'estar exempta de 
qualsevol element gràfic. 
Aquest espai mínim 
ha de ser augmentat 
quan resulti possible.

x

x

x

x

8 mm
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La marca
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El color 
corporatiu

El color corporatiu és 
un component de la 
identitat de Lafede.cat, 
i ha de ser emprat amb 
assiduïtat en totes 
les comunicacions.

El seu ús correcte i 
estable reforçarà el 
seu coneixement i 
donarà com resultat 
una marca forta i 
visualment coherent. 

Per als materials 
impresos és preferible 
que els colors s'utilitzin 
com a directes: 

 ● Pantone Coated 
Bright Orange C

 ● (+ Negre)

Equivalències 
de color

Aquestes són les 
principals equivalències: 

 ● Pantone Coated 
Bright Orange C

 ● CMYK: 0, 74, 99, 0

 ● RGB: 233, 96, 18

 ● HSB: 22, 92, 92

El Pantone Coated 
Bright Orange C no té 
una equivalència RAL 
exacta, si bé el RAL 2003 
és possiblement el 
més aproximat.

Equivalències 
per a html 

El color websafe més 
proper al Pantone 
Coated Bright 
Orange C és #FF6600, 
però recomanem fe servir 
altres equivalències 
més precises, sempre 
que sigui possible:

 ● CSS: rgb(233, 96, 18);

 ● CSS: hsl(22, 86, 49);

 ● Hex: #E96012

PANTONE COATED 
BRIGHT ORANGE C NEGRE
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La marca sobre 
diferents colors

La marca Lafede.cat 
apareixerà en la majoria 
de casos sobre fons 
blanc, podent-se 
reproduir com a 
alternativa tant sobre el 
seu color taronja com en 
fons negre, si observem 
els exemples adjunts.

En altres ocasions 
s'accepta el seu ús sobre 
fons fotogràfics clars i 
foscos, escollin en cada 
cas l'alternativa que 
millor es visualitzi.

 ● Podeu descarregar la 
marca en diferents 
formats, així com la 
normativa gràfica, a 
www.lafede.cat

Versions en blanc 
i negre admeses 

S'utilitzaran únicament 
quan no sigui possible 
usar la versió principal: 
en positiu, en els seus 
colors i sobre fons blanc.

Negre/negatiu

Quan sigui necessari 
imprimir en negre la 
marca s'utilitzaran 
les versions que 
aquí es mostren.

Marca en gris

En rares ocasions la 
marca pot aparèixer 
en gris. La trama mai 
serà inferior a un 30% 
de negre sobre fons 
blanc ni superior a un 
70% sobre fons negre.
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Tipografia  
Arsenal

La tipografia corporativa 
de Lafede.cat 
és Arsenal.

S'utilitzarà en les 
diferents versions 
aquí exposades, en 
tots els materials 
impresos i sempre 
que sigui possible en 
materials digitals. 

La tipografia Arsenal no 
ha de ser mai alterada.

Recordeu que el 
logotip Lafede.cat 
no es pot reconstruir 
tipogràficament. Utilitzeu 
un art final original per 
a la seva reproducció.

Tipografia 
alternativa

En els textos presentats 
en mitjans electrònics 
en els quals no es pot 
controlar la biblioteca 
tipogràfica, s'utilitzarà 
com a alternativa la font 
Verdana en les seves 
diferents versions.

Font  
Squirrel

La tipografia Arsenal 
es pot descarregar 
lliurament a 
fontsquirrel.com:

http://www.
fontsquirrel.com/
fonts/arsenal

La llicència es pot 
trobar en aquest 
enllaç (en anglès): 

http://www.
fontsquirrel.com/
license/arsenal

Arsenal Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Arsenal Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Arsenal Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

Arsenal Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
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