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L’ESCUT: ORIGEN I JUSTIFICACIÓ

En síntesi, sabem que l’orígen del municipi és, juntament amb Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de
Torelló, un mateix municipi auspiciat pel castell de Torelló.
Les normes de l’heràldica indiquen que la típica torre catalana es representa “maçonada,
merletada, portalada i amb sageteres” (...) “té quatre merlets, tres graons, dues ﬁnestres i una porta”.
Si ens ﬁxem en altres escuts de més història a la vila, de seguida veiem que en tots els casos tenim
una torre amb dues ﬁnestres i porta, però sempre amb 3 merlets en lloc de 4:

També ens ﬁxem que en tots els casos hi ha les 4 barres de la casa dels Comptes de Barcelona.
Això podria tenir l’orígen en el fet que la vila de Torelló deu la seva antiga importància a la
capitalitat del terme del castell de Torelló, el qual pertanyia inicialment a la casa comtal i reial.
La corona no hi és en tots els casos.

Així docs, l’escut actual presenta els següents elements:
CORONA i BARRES: l’origen de la vila se situa sota la protecció de les cases comtal i reial.
TORRE: representa el castell de Torelló. De tota manera, en cap cas el nom del municipi prové
etimològicament de la paraula “torre”, tal com alguns pensen*.
ESCUT CAIRONAT: és un quadrat recolzat sobre un dels seus vèrtex. Fou bastant emprat a
l’Edat Mitjana als regnes de la Corona d'Aragó, principalment a València i a Catalunya, per a
representar-hi armories cíviques. L’escut caironat va ésser recomanat a una reunió internacional
d'heràldica, celebrada a Roma, el 1958, com a més adient per a les armories cíviques, per tal de
diferenciar-les millor de les gentilícies.
Aquesta recomanació fou adoptada a Catalunya, el 1981, quan el govern català va aconseguir el
traspàs de la competència d'oﬁcialitzar els escuts cívics.

"Onomasticon Cataloniae", Joan Coromines / Vol. VII / pàgina 298 (toto)

L’ESCUT: PROPORCIONS
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LA MARCA: VERSIÓ FORMAL

Entendrem per “la marca” tot allò que completa l’identitat gràﬁca de l’Ajuntament de Torelló,
per tant serà l’escut, el logotip (les “lletres”) i el color.
En aquesta primera composició proposem la versió formal, la que farem servir per a les
aplicacions més solemnes i formals.

LA MARCA: VERSIÓ PRINCIPAL

A banda de disposar d’una versió més formal o “oﬁcial” (pàgina anterior), necessitem disposar
d’una versió principal que ens faciliti altres aplicacions, més orientada a usos informatius.
La proporció entre l’escut i les lletres permet la seva lectura, ﬁns i tot en casos de
reproducció a mida més petita.

LA MARCA: VERSIÓ ALTERNATIVA

En casos en els que l’espai que tenim per posar la marca tingui unes dimensions i unes
proporcions que no en permeten una correcta lectura de la versió principal (lletra massa
petita), ens plantejarem aquesta versió alternativa.
La proporció entre la mida de l’escut i de les lletres, es manté.

LA MARCA: COLOR

Es considera el color corporatiu principal el Pantone 7531, i el negre com a color secundari.
En aplicacions a una sola tinta i sempre que es pugui prioritzar algun color, es farà en favor
del color principal P7531.
Sempre sobre fons blanc excepte en les versions invertides.
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Pantone 7531
CMYK: 16 / 29 / 38 / 53
RGB: 122, 104, 85
HTML: #7a6855
RAL: 7006

Les versions en negatiu aniran
sempre en blanc sobre qualsevol
dels dos colors corporatius.
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Negre

LA MARCA: COLOR

Més enllà dels colors corporatius P7531, el negre i també el blanc (com a color de suport),
podem deﬁnir una paleta de colors compatibles amb la marca que ens pot ser útil a l’hora
de desplegar aplicacions en les que l’ús dels colors ens pugui ser útil.

PALETA DE CONTRAST BAIX:
A més de els trames del color corporatiu (que veiem a la pàgina anterior), podem fer
combinacions amb altres colors que són diferents, però que es consideren de poc contrast,
útils per mantenir un paisatge de color més uniforme.

CMYK: 0 / 0 / 0 / 59
RGB: 137 / 138 / 140
HTML: #898a8c

CMYK: 15 / 30 / 0 / 52
RGB: 131 / 114 / 132
HTML: #837284

CMYK: 30 / 0 / 0 / 52
RGB: 112 / 137 / 149
HTML: #708995

CMYK: 15 / 0 / 30 / 52
RGB: 135 / 142 / 120
HTML: #878e78

PALETA DE CONTRAST ALT:
En aquest cas deﬁnim una paleta de colors que són compatibles amb el color corporatiu,
però sí generen un contrast que ens pot ser útil en les aplicacions que ens interessi.

CMYK: 0 / 50 / 100 / 0
RGB: 242 / 148 / 0
HTML: #f29400

CMYK: 0 / 93 / 57 / 0
RGB: 228 / 40 / 77
HTML: #e4284d

CMYK: 80 / 80 / 80 / 100
RGB: 0 / 0 / 0
HTML: #000000

CMYK: 47 / 2 / 100 / 0
RGB: 159 / 192 / 6
HTML: #9fc006

CMYK: 80 / 0 / 20 / 0
RGB: 0 / 174 / 199
HTML: #00aec7

CMYK: 4 / 2 / 74 / 0
RGB: 252 / 234 / 90
HTML: #fcea5a

LA MARCA: COLOR

En fons de color o irregulars (fotos, texturats, degradats), caldrà aplicar la marca amb un altre
color en funció dels següents criteris:

Fons uniforme CLAR
Prioritzarem els colors corporatius en aplicacions de 2 tintes/4 tintes, sempre que el color de fons sigui prou clar com per no
restar visibilitat a la marca. En casos d’1 tinta, optarem per un dels dos colors corporatius: primer el Pantone 7531, i si no pot
ser, el color negre. El color blanc cal evitar-lo en aquests casos perquè no es veuria.

Fons texturat/degradat CLAR
Ens valen els mateixos criteris que en el cas del fons uniforme clar.

Fons uniforme FOSC

Fons texturat/degradat FOSC

En amdós casos buscarem també el màxim contrast per tal que no es perdi la lectura del nom i els detalls del graﬁsme.

LA MARCA: PROPORCIONALITAT

Si disposem de diferents versions de composició de la marca és perquè hi ha casos en els
que l’aplicació condiciona l’espai disponible.

taca rectangular 1

taca rectangular 2

taca rectangular 3

Si no les proposéssim podria haver-hi la temptació de deformar la marca (canviar les seves
proporcions, la relació alçada/amplada), cosa que hem d’evitar de totes totes.

LA MARCA: NIVELLS

En ser la marca d’una organització gran i complexa com és una administració local, hem de
preveure diferents nivells d’informació per a les aplicacions en les que cal ubicar-la en un
nivell administratiu determinat. De moment en despleguem ﬁns a 4:

Mateix cos

Mateix cos
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LA MARCA: NIVELLS

Només en casos que la formalitat o l’etiqueta ho requereixi, podem aplicar el criteri de
nivells a la versió formal de la marca.

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Alcaldia

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Àrea/Regidoria
Serveis d’Alcaldia/Servei

AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Àrea/Regidoria
Serveis d’Alcaldia/Servei
Protocol/Unitat

LA MARCA: HARMONITZACIÓ I CONVIVÈNCIA

Quan haguem d’aplicar la nostra marca juntament amb altres marques, marcarem unes
pautes de convivència essencials. La primera és una àrea de protecció que ens delimita
l’espai que cal deixar entre la nosrta marca i qualsevol altra marca:
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El quadrat X, delimitat per l’alçada de l’escut, els marca els marges que cal respectar i, en
conseqüència, una àrea de protecció que no admet la presència d’altres marques.

LA MARCA: HARMONITZACIÓ I CONVIVÈNCIA

A més de deﬁnir una àrea de protecció, establim també unes pautes addicionals per poder
combinar la nostra marca amb altres marques:
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PAUTA 1: respectar l’àrea de protecció com a distància mínima (com hem deﬁnit a la pàgina anterior).
PAUTA 2: la marca a combinar podrà anar al DAVANT o al DARRERA de la nostra marca (segons protocol),
però mai superarà l’alçada de l’escut (X), tenint en compte que la referència serà sempre l’eix Y.

<1,5 Z

Z

En els casos en els que la marca a combinar tingui unes lletres proporcionalment més grans
que les de la nostra marca, incorporem una pauta més:
PAUTA 3: l’alçada del bloc de lletres que conformen el nom de la marca a combinar, no serà
mai superior a 1,5 vegades l’alçada del bloc de lletres de la nostra marca (Z).

Aquestes 3 pautes ens hauríen de ser útils en tots els casos, fem servir la versió que fem
servir, però en cas de trobar-nos amb casos en els que ho siguin, caldrà comunicar-ho als
responsables de comunicació de l’Ajuntament de Torelló per tal de resoldre-ho i fer la
pertinent actualització en aquest manual.

LA MARCA: TIPOGRAFIA

La marca s’ha construït amb la tipograﬁa PRESICAV, amb els seus estils Light, Regular i Bold.
Aquesta és la nostra tipograﬁa corporativa principal.
Presicav LIGHT

Presicav REGULAR

Presicav BOLD

En tots els casos en els que no es pugui fer servir la tipograﬁa corporativa principal (documents
d’autoedició elaborats amb plataformes que no permeten l’ús de tipograﬁes especials),
proposem una tipograﬁa de sistema universal com la ARIAL com a tipograﬁa secundària:
Arial REGULAR

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzç
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÇ
1234567890!”·$%&/()=?¿ºª|@#~€`+´-;:,.[]{}<>
Arial BOLD

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyzç
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZÇ
1234567890!”·$%&/()=?¿ºª|@#~€`+´-;:,.[]{}<>

