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Els quadrats:
      Ús conceptual i formal del concepte horitzó 
com a representació de la idea de futur. Un futur 
esperançador tant per als malalts per tal de poder 
superar diferents tipologies de malalties, com per 
a la Institució en el sentit de progrés en el 
coneixement, la investigació i la tecnologia.

        Neutralitat formal, simplificació a les aplica-
cions, permet neteja visual de l'excés de pol·lució 
tipogràfica en el conjunt de la imatge del grup.

    Es proposa jerarquia visual cromàtica pels 
centres i instituts, sense que el nom del grup 
perdi el protagonisme necessari.

    Possibilitat d'incloure un color calent, més 
humanitzat que conviu amb color fred.
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El Logotip: Grandària:
    El logotip és un actiu fonamental en la 
imatge del Parc de Salut MAR, és per això que no 
pot ser alterat, retallat, modificat o representat de  
manera diferent a com s’especifica en aquest 
Programa d’Identificació Visual. 
    
        El logotip està format en tots els casos 
(Corporatiu, Centres i Instituts) per dos quadres 
d’igual tamany. No podrà representar-se única-
ment un dels dos ni podrà alterar-se la seva mor-
fologia. 

    La grandària mínima a la que pot ser repro-
duït el logotip és inalterable. Tant sigui el Corpo-
ratiu, un Centre, un Institut o una Escola, serà de 
2 cm d’alçada i 4,13 cm d’amplada.

Logotip escola:Logotip institut:

Logotip centre:Logotip corporatiu:

2 cm

4,13 cm

2 cm
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* En aquests exemples, X equival a la distància entre els quadres i la primera línia 
d’escriptura del servei dins del logotip. És la distància mínima que s’haurà de deixar de 
marge per la part inferior per a introduir text.

X

X

X

X

Serveis/ Instituts:
    Els serveis o els instituts que publiquin o 
facin papereria per als usuaris, tindran un logotip 
propi. Aquest haurà de seguir les següents direc-
trius de proporció. A més, el nom haurà d’anar en 
el mateix color que el quadre del centre.

* En aquest cas, el valor de X és igual a la quarta part de cada un dels dos quadres que formen 
part del logotip. Aquesta és la distància mínima de marge que s’haurà de deixar al voltant del 
logotip sense cap element.

Proporcions:
    Per al correcte ús del logotip i per a la 
inclusió d’aquest en diferents documents, s’han 
establert unes proporcions i una distància mínima 
respecte als textos i elements gràfics.
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X
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Alternativa:
    Per a l’ús comú de la tipografia en la 
redacció de documents, l’alternativa a la família 
Helvetica, serà l’Arial, en les versions: Regular, 
Italic, Bold i Bold Italic. 

Tipografia:
    Les tipografies del logotip són de la família 
Helvetica i de la família Akzienz-Grotesk, la 
versió BE Super (la paraula “MAR”). 
La tipografia corporativa serà la de la família Hel-
vetica en les seves versions: Regular, Oblique, 
Bold i Bold Oblique.

Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Oblique

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Oblique

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzabcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Bold Oblique

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789



Color corporatiu incorrecte: Deformar el logotip:

Modificar l’ordre dels elements:

Segmentar el logotip:

Modificar l’estructura del logotip: Intercanviar color dels elements:

Usos incorrectes:
    A continuació es mostren alguns exemples 
dels usos incorrectes de la marca Parc de Salut 
MAR. Aquests exemples són aplicables a totes 
les versions (color, blanc i negre, negatiu i forma 
corporativa, centre, institut o escola).



Papereria corporativa:

    Exemples de l’aplicació de la marca Parc de 
Salut MAR a la papereria bàsica: targeta, sobre 
americà i paper de carta.

Papereria bàsica:



Papereria centre:
Targes identificació:
Metges/ses:

Infermers/es:

Personal assistencial:

Administració:
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