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Colors corporatius

Xarxa ParticipaLab

Colors corporatius
El color corall és el color principal, i es pot
combinar indistintament amb els colors secundaris blau, groc i crema.
Per les aplicacions en pantalla es faran servir
els valors en RGB i per les aplicacions en paper en CMYK.

R243 G76 B40
C0 M88 Y100 K0

R83 G79 B255
C100 M57 Y0 K8

R252 G209 B61
C0 M92 Y25 K0

R236 G209 B224
C0 M7 Y7 K7
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Colors corporatius

Combinacions

Xarxa ParticipaLab
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Tipografia
Família Inter. Inter presenta una alçada alta per
facilitar la llegibilitat del text de minúscules i minúscules. Inter és una lletra dissenyada també
per a pantalles d'ordinador.
Farem servir aquesta tipografia tant per text
com per titulars.

Tipografia

Xarxa ParticipaLab

Inter Extra Light

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890?¿!¡&%€
Inter Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890?¿!¡&%€
Inter Bold

Pots descarregar la tipografia Inter de forma
gratuïta al catàleg de Google Fonts.

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
1234567890?¿!¡&%€
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Elements tipogràfics corporatius
Sèrie de números corporatius fets a partir de la
tipografia Intern, es poden fer servir com a recurs compositiu a l'hora de dissenyar materials
corporatius.
No són un substitut dels números de la tipografia Intern, sinó que complementen el ventall
d'elements corporatius.
Es faran servir preferiblement en mides grans
(més de 20 pt).
Els números dobles s'afegeixen al disseny amb
un arxiu vectorial .ai o amb png transparent.

Pots demanar la carpeta de números vectorials
en .ai o en png a l'equip de XPL.

Números corporatius

Xarxa ParticipaLab
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Elements

Icones corporatives

Icones

Xarxa ParticipaLab

Associacions a la ciutat

Propostes diverses

Xarxa ciutadana

Tasques assolides

Agents participants

Prenem nota

Sèrie d'icones corporatives. A l'hora de fer servir unes altres icones hauran de ser icones de
línia i no de color pla, sempre amb els colors
corporatius.
Si la persona encarregada del disseny dibuixés
unes icones noves, hauria de tenir en compte el
concepte de línies paral·leles repetides.
Les icones s'afegeixen al disseny amb un arxiu
vectorial .ai o amb png transparent.

Pots demanar la carpeta de icones vectorials
en .ai o en png a l'equip de XPL.
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Il·lustració corporativa
Il·lustracions corporatives per acompanyar les
composicions.
A partir de les lletres XPL del logo, descontextualitzarem una part de l'entramat de línies per emfatitzar en el concepte de xarxa. Escollirem una petita part del logo, la sobredimensionarem molt de
manra que no es llegeixin les lletres XPL i farem
servir els colors corporatius per pintar el fons i les
línies, indistintament.

Il·lustració corporativa

Xarxa ParticipaLab
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Fotografia
Farem servir principalment imatges de persones
interactuant en grup.
Tindrem en compte:
Entorn urbà.
Moment natural, sense posar o mirant a la càmera.
Gent que parla i interactua.
Diversitat de persones pel que fa a gènere, edat,
ètnia, estil, cos.

Fotografia

Xarxa ParticipaLab
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Composició

Estructura de pàgina

Xarxa ParticipaLab

Estructura de pàgina
1

2

3

El logo segueix una estructura molt marcada
de terços.
Per l'estructura de la pàgina respectarem la
filosofia del logo, distribuint la informació en
columnes i files de terços.

1

Dintre d'aquesta estructura no hi ha cap altre jerarquia de posició. El titular es pot posar
tant a la part de dalt com a baix.

Edipsunt ora,
sae non con
pratiscipsum
quia santur.

Simolest ex destem
sante voluptatin
La
XPL
porem aut verspiter
2

Ibus de de denimincte elessi
Com funciona la XPL

Tem dolupit quiducitae. Ut re eter officae moluptas
omnihil
in pelluptas
Cus,
voluptumderatio
audae sunt
Busam
quiducitae
officae.Dio
eventi
suscitem
ad
haruptam reptat ipit etur sitio nem.
eaqui
dolenditae
pliam
rectist
ionsed.
Os ditatur Umquatib eriande modit
omni disquos cor re nonseque ex es
aut et que nobis si beatur?

Qui dis del mossimpos et una rdam
et eatemperchit as nossimus, quiae.
Acearum sus restio maiorest, te odi
aut utatatum fuga. Botera isalos.
Nam faccuptaspit faccup tati umTem
ilicit, sapiet a questa ilar autateui sitio
te nem. Os ditatur nossimus, quiae.
Etus, omnis por aut volorep tassum
cor aut labor Endaeste non pa core
ssequis eatemperchit.

1

2

3

3
1
2

Piderchi liquam, sunto
Busam haruptam reptat ipit etur sitio te
nem. Os ditaturUmquatib eriande modit
omni disquos cor re nonseque ex es aut et
que nobis si beatur? Qui dis del mossimpos et repudam et eatemperchit as
nossimus, quiae. Acearum sus restio maiorest, te odi aut utatatum fuga. Bo. Nam
faccuptaspit faccuptatiumTem ilicit, sapiet
a autatemquiSae ni volupid ucieniendam
volupta tureperro blaboris doluptaque ea
doluptasse prepedi dolorest quaspelluvea
comnimi nverspe roribus, officius et hit
omnimolessed explit omnistio. Daercipitas
eari nobis etuscium quibuscidus in nihilit liquid molorupta volupta temporum aria nos
eos dit, volorat incillupta core eos net ulpa
dolupid maionse repedit laudam voluptatur
arunt et eicita senihil laccus si sequeUnt.
Ugitaque vident dunt.
Henihiliae ventis asit pratia nossunt labo.
Odicietur aditasiti cusci idel moluptas
velenis sincta dissita nossint dessit aborendendi occus, quiatur accusam cupta
inihiliquia volupta sus, consequid quae pa
venis as ma placienis et as porit ommolor
eperiostio tecepudae ex endendaniet quae
sape omni consed maximint od quasped
qui corum aborectat.

és un
instrument
per a facilitar
la participació
ciutadana a
Catalunya.

Ommoluptas et as secte cu

Cus, voluptum audae sunt eras. Busam
haruptam reptat ipit etur sitio te nem. Os
ditatur ion.Ullum alibusdae. Itaque ipsundi
taeptib usamendis invenda.

Agnam, qui reperfernate nienditatur sequatem sinisci picienducid qui conse vent
qui dolum, nullupt atusaperum inumquid
quiatur accusam cupta inihiliquia volupta
pa nihictam resto tessece ptatur reriant
quo volesti sciusantiat Cus, voluptum
audae sunt dolum.

Per a què serveix

Data d'inici

Per a quanta gent

Tem dolupit quiducitae. Ut re eter
officae moluptas deratio omnihil in
eras dolorro.

Tem dolupit quiducitae. Ut re eter officae
moluptas deratio omnihil in pelluptas es
quiducitae officae. Quibea dolorro.

Cus, voluptum audae sunt erasnem.
Os ditatur ion.Et enis abor alitaquo mo
occulpa que nis nobitassitam re, volupta

3
En un full Din A4 els marges son de 10 mm per cada costat. En altres
formats es farà la mida proporcional sent 4 mm el mínim i 15 mm el màxim.

Sempre farem servir la tipografia Inter. Mida de lletra suggerida
per un DinA4: Títol 53 pt, subtítol 35 pt, titolets 12 pt, text 9 pt.
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Composició

Fons a color

Xarxa ParticipaLab
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Composicions a color
www.paginaweb.com

Publicacions per distribució en pantalla o impreses a impremta professional.
Informació distribuïda segons l'estructura de
terços.
Colors corporatius pel fons i tipografia.
Els colors de fons i les imatges aniran a sangs
(sense marges blancs).

#XarxaParticipaLab

Setembre 2021

La XarxaParticipacióLab
és un instrument per a
facilitar la participació
ciutadana a Catalunya

Quan sigui necessari adjuntar el logo de la
Generalitat de Cayalunya anirà a una cantonada, a una mida aproximada d'1/6 de l'ample de pàgina.
Com funciona

Com participar

Tem dolupit quiducitae. Ut re eter
officae moluptas deratio omnihil
in pelluptas quiducitae officae.Ed
modis est volupta tquassus nos.

Cus, voluptum audae sunt eras.
Busam haruptam reptat ipit etur sitio
te nem. Os ditatur ion.Udis dolorest
ad et quissun.

Com funciona la XPL
Cus, voluptum audae sunt Busam
haruptam reptat ipit etur sitio nem.
Os ditatur Umquatib eriande modit
omni disquos cor re nonseque ex es
aut et que nobis si beatur?
Qui dis del mossimpos et una rdam
et eatemperchit as nossimus, quiae.
Acearum sus restio maiorest, te odi
aut utatatum fuga. Botera isalos.
Nam faccuptaspit faccup tati umTem
ilicit, sapiet a questa ilar autateui sitio
te nem. Os ditatur nossimus, quiae.
Etus, omnis por aut volorep tassum
cor aut labor Endaeste non pa core
ssequis eatemperchit.

Exemple de material promocional DinA4 a color.
Per distribució en pantalla o imprenta professional.

La XPL és un
instrument
per a facilitar
la participació
ciutadana a
Catalunya.

Per a què serveix

Data d'inici

Per a quanta gent

Tem dolupit quiducitae. Ut re eter
officae moluptas deratio omnihil in
eras dolorro.

Tem dolupit quiducitae. Ut re eter officae
moluptas deratio omnihil in pelluptas es
quiducitae officae. Quibea dolorro.

Cus, voluptum audae sunt erasnem.
Os ditatur ion.Et enis abor alitaquo mo
occulpa que nis nobitassitam re, volupta

Exemple de material promocional DinA4 a color, amb la graella de
terços visible. Per distribució en pantalla o imprenta professional.
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Composició

Fons blanc

Xarxa ParticipaLab

Composicions amb fons blanc
C. Carme 32. Barcelona

Publicacions per imprimir a una impressora
domèstica o d'oficina. La taca de tinta és més
petita, i la pàgina compta amb el marge blanc
que reprodueix per defecte la impressora.
Informació distribuïda segons l'estructura de
terços.
Colors corporatius per la tipografia o il·lustracions. El fons del paper sempre blanc.
Sempre deixem un marge blanc de 1 cm.
Quan sigui necessari adjuntar el logo de la
Generalitat de Cayalunya anirà a una cantonada, a una mida aproximada d'1/6 de l'ample
de pàgina.

www.paginaweb.com

Vine a dir la teva al
procés participatiu
del Vallès Oriental.
Ibus de denimincte elessi

Ut essitis as maximi, sitium

Tem dolupit quiducitae. Ut re eter
officae. Dio eventi suscitem ad officae
moluptas deratio omnihil in eaqui dolenditae pliam rectist ionsed.

Cus, voluptum audae sunt eras. Busam
Os ditatur ion. Ullum alibusdae officae
dolenditae moluptas dolenditae. Itaque
ipsundi taeptib usamendis invenda.

Haris aut autem volu

Ommoluptas et secte cu

Cus, voluptum audae sunt eras. Busam
haruptam reptat ipit etur sitio te nem.
Os ditatur ion.Ullum alibusdae. Itaque
deratio omnihil in pelluptas quiducitae
ipsundi taeptib invenda.

Cus, voluptum audae sunt eras. Busam
haruptam reptat ipit etur sitio te nem.
Os ditatur ion.Ullum alibusdae. Itaque
deratio omnihil in pelluptas quiducitae
ipsundi taeptib usamendis invenda.

C. Carme 32. Barcelona

www.paginaweb.com

El procés
participatiu
tercera edat.
Apunta't!

Ibus de denimincte elessi

Ut essitis as maximi, sitium

Ut essitis as maximi, sitium

Tem dolupit quiducitae. Ut re eter
officae. Dio eventi suscitem ad officae
moluptas deratio omnihil in eaqui dolenditae pliam rectist ionsed.

Cus, voluptum audae sunt eras. Busam
Os ditatur ion. Ullum alibusdae officae
dolenditae moluptas dolenditae. Itaque
ipsundi taeptib usamendis invenda.

Cus, voluptum audae sunt eras. Busam
Os ditatur ion. Ullum alibusdae officae
dolenditae moluptas dolenditae. Itaque
ipsundi taeptib usamendis invenda.

Haris aut autem volu
Cus, voluptum audae sunt eras. Busam
haruptam reptat ipit etur sitio te nem. Os
ditatur ion.Ullum alibusdae. Itaque deratio omnihil in pelluptas quiducitae ipsundi
taeptib invenda.

Exemple de material promocional DinA4.
Per impresora domèstica o d'oficina.

Exemple de material promocional DinA4 amb la graella
de terços visible. Per impresora domèstica o d'oficina.
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Composició

Estructura informe DinA4
Publicacions per distribució en paper, imprès
per davant i per darrere.

Informe

Pàgines enfrentades

Xarxa ParticipaLab

14

Pàgines enfrentades

Títol del document
Subtítol

Estructura de terços però amb 9 columnes.
L'ample del paràgraf (tant de destacat com de
text) és de 7 columnes. Les dues columnes
que queden lliures poden incloure anotacions,
bibliografia, peus de pàgina, etc.

Aquest document descriu els elements més rellevants
del procés participatiu que es vol endegar per a la
reflexió estratègica sobre la l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i l’avaluació del Pla Director de Cooperació 2015-2018 de la
cooperació catalana al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

Marges: Superior 40 mm, Interior 33 mm, Inferior 33 mm, Exterior 13 mm.

Cal tenir en compte que el procés participatiu generarà una reflexió estratègica per construir
una visió sobre l’Agenda 2030 i els ODS en relació a la cooperació catalana. Aquesta reflexió
general contribuirà a la definició del Pla Director 2019-2022.
Tanmateix el procés participatiu no inclourà un treball específic amb els actors per a definir
el Pla Director 2019-2022 en els seus aspectes concrets com previsions de recursos; prioritats
geogràfiques i sectorials; els objectius estratègics; productes i resultats; recursos humans i
materials; i línies de col·laboració principals, que seran objecte de consulta i de debat en els espais reglats de la cooperació catalana (Consell de Cooperació, Comissió Interdepartamental de
Cooperació al Desenvolpament i Comissió de Coordinació amb els Ens Locals), però no objecte
d’aquest procés participatiu.
Introducció a les xarrades
de Transparència i Participació, Barcelona, 24 de
Novembre de 2021.

Quins límits tenim al debat?

Cos de lletra: Paràgraf 8 pt, Destacat 14 pt.

Quins límits tenim al debat?

Introducció a les xarrades
de Transparència i Participació, Barcelona, 24 de
Novembre de 2021.

Cal tenir en compte que el procés participatiu generarà una reflexió estratègica per construir
una visió sobre l’Agenda 2030 i els ODS en relació a la cooperació catalana. Aquesta reflexió
general contribuirà a la definició del Pla Director 2019-2022.
Tanmateix el procés participatiu no inclourà un treball específic amb els actors per a definir
el Pla Director 2019-2022 en els seus aspectes concrets com previsions de recursos; prioritats
geogràfiques i sectorials; els objectius estratègics; productes i resultats; recursos humans i
materials; i línies de col·laboració principals, que seran objecte de consulta i de debat en els espais reglats de la cooperació catalana (Consell de Cooperació, Comissió Interdepartamental de
Cooperació al Desenvolpament i Comissió de Coordinació amb els Ens Locals), però no objecte
d’aquest procés participatiu.

Amb qui debatrem? (el mapa d’actors)
Cal tenir en compte que el procés participatiu generarà una reflexió estratègica per construir
una visió sobre l’Agenda 2030 i els ODS en relació a la cooperació catalana. Aquesta reflexió
general contribuirà a la definició del Pla Director 2019-2022.

La DGCD definirà per cadascun dels eixos i temes si existeixen límits específics de tipus flexió estratègica per construir una visió sobre l’Agenda 2030 i els ODS en relació a la cooperació
catalana. Aquesta reflexió general contribuirà a la definició del Pla Director 2019-2022.

Tanmateix el procés participatiu no inclourà un treball específic amb els actors per a definir
el Pla Director 2019-2022 en els seus aspectes concrets com previsions de recursos; prioritats
geogràfiques i sectorials; els objectius estratègics; productes i resultats; recursos humans i
materials; i línies de col·laboració principals, que seran objecte de consulta i de debat en els espais reglats de la cooperació catalana (Consell de Cooperació, Comissió Interdepartamental de
Cooperació al Desenvolpament i Comissió de Coordinació amb els Ens Locals), però no objecte
d’aquest procés participatiu.

Amb qui debatrem? (el mapa d’actors)
La identificació i convocatòria dels actors per a la participació és sempre un element clau en
tot procés participatiu. Més encara en aquest cas concret, ja que es vol incorporar una major diversitat, amb actors que tradicionalment no han format part del sector de cooperació, però que
en el nou context de l’Agenda 2030 i els ODS esdevenen rellevants. A més, es vol fer un procés
més obert i innovador que també incorpori actors fora de Catalunya implicats i destinataris de la
política de cooperació catalana com les contraparts.
S’han identificat tres grans grups:

Introducció a les xarrades
de Transparència i Participació, Barcelona, 24 de
Novembre de 2021.

• Actors del sector de cooperació català: entitats de cooperació al desenvolupament, que participen o han participat en projectes amb finançament de l’ACCD i en
els seus processos participatius
• Actors d’altres sectors rellevants en clau d’Agenda 2030: sectors tecnològics, organitzacions culturals, esportives, universitats, organitzacions municipalistes, etc.

La DGCD definirà per cadascun dels eixos i temes si existeixen límits específics de tipus
legal, competencial, polític, etc.

Aquest document descriu els elements més rellevants
del procés participatiu que es vol endegar per a la reflexió estratègica sobre la l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament.

• Organitzacions contraparts i beneficiaris, especialment de regions amb una
presència consolidada de la cooperació catalana, per ex.: Marroc, Senegal,
Moçambic, El Salvador, Colòmbia...

Cal tenir en compte que el procés participatiu generarà una reflexió estratègica per construir
una visió sobre l’Agenda 2030 i els ODS en relació a la cooperació catalana. Aquesta reflexió
general contribuirà a la definició del Pla Director 2019-2022. Tanmateix el procés participatiu no
inclourà un treball específic amb els actors per a definir el Pla Director 2019-2022 en els seus
aspectes concrets com previsions de recursos; Otaquiam, tem vent quid maxim rerum et esedi
qui bea num quate cus es el inus anihic tem enet iume et aut laborest, sum ipsumqui nonsenderum quaturia num voluptasinis estemoloriae labore, imint veriost incilis ma dolorer speritenti quis
alitiis quaerferum es excepel illaborem reseque natempore volesti onsequibus.

La identificació i convocatòria dels actors per a la participació és sempre un element clau
en tot procés participatiu. Més encara en aquest cas concret, ja que es vol incorporar una major
diversitat, amb actors que tradicionalment no han format part del sector dInimporem vene dem
is eum estius rehente nonsenda conet et apiciliqui unt ut fugia esequi bea quiat dolo modicip
idem atum rehenim usapid molorem. Igendis as sima delecte ex

2021

14

La DGCD definirà per cadascun dels eixos i temes si existeixen límits específics de tipus
legal, competencial, polític, etc. Tanmateix el procés participatiu no inclourà un treball específic amb els actors per a definir el Pla Director 2019-2022 en els seus aspectes concrets com
previsions de recursos; prioritats geogràfiques i sectorials; els objectius estratègics; productes
i resultats; recursos humans i materials; i línies de col·laboració principals, que seran objecte
de consulta i de debat en els espais reglats de la cooperació catalana (Consell de Cooperació,
Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolpament i Comissió de Coordinació amb
participatiu generarà una reflexió estratègica per construir una visió sobre l’Agenda 2030 i els
ODS en relació a la cooperació catalana. Aquesta reflexió general contribuirà a la definició del
Pla Director 2019-2022.
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Composició

Estructura informe DinA4
Publicacions per distribució digital o impresa
a una cara.

Informe

Pàgines individuals / Portada

Xarxa ParticipaLab

Pàgines individuals

Portada

Títol del document
Subtítol

Estructura de terços però amb 9 columnes.
L'ample del paràgraf (tant de destacat com
de text) és de 7 columnes. Les dues columnes que queden lliures poden incloure anotacions, bibliografia, peus de pàgina, etc.

Aquest document descriu els elements més rellevants
del procés participatiu que es vol endegar per a la
reflexió estratègica sobre la l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i l’avaluació del Pla Director de Cooperació 2015-2018 de la
cooperació catalana al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

Marges: Superior 40 mm, Interior 33 mm,
Inferior 33 mm, Exterior 13 mm.

Introducció a les xarrades
de Transparència i Participació, Barcelona, 24 de
Novembre de 2021.

Subtítol

Quins límits tenim al debat?

Cos de lletra: Paràgraf 8 pt, Destacat 14 pt.

Cal tenir en compte que el procés participatiu generarà una reflexió estratègica per construir
una visió sobre l’Agenda 2030 i els ODS en relació a la cooperació catalana. Aquesta reflexió
general contribuirà a la definició del Pla Director 2019-2022.
Tanmateix el procés participatiu no inclourà un treball específic amb els actors per a definir
el Pla Director 2019-2022 en els seus aspectes concrets com previsions de recursos; prioritats
geogràfiques i sectorials; els objectius estratègics; productes i resultats; recursos humans i
materials; i línies de col·laboració principals, que seran objecte de consulta i de debat en els espais reglats de la cooperació catalana (Consell de Cooperació, Comissió Interdepartamental de
Cooperació al Desenvolpament i Comissió de Coordinació amb els Ens Locals), però no objecte
d’aquest procés participatiu.
La DGCD definirà per cadascun dels eixos i temes si existeixen límits específics de tipus
legal, competencial, polític, etc.

Amb qui debatrem? (el mapa d’actors)
La identificació i convocatòria dels actors per a la participació és sempre un element clau en
tot procés participatiu. Més encara en aquest cas concret, ja que es vol incorporar una major diversitat, amb actors que tradicionalment no han format part del sector de cooperació, però que
en el nou context de l’Agenda 2030 i els ODS esdevenen rellevants. A més, es vol fer un procés
més obert i innovador que també incorpori actors fora de Catalunya implicats i destinataris de la
política de cooperació catalana com les contraparts.
S’han identificat tres grans grups:
• Actors del sector de cooperació català: entitats de cooperació al desenvolupament, que participen o han participat en projectes amb finançament de l’ACCD i en
els seus processos participatius
Introducció a les xarrades
de Transparència i Participació, Barcelona, 24 de
Novembre de 2021.

• Actors d’altres sectors rellevants en clau d’Agenda 2030: sectors tecnològics, organitzacions culturals, esportives, universitats, organitzacions municipalistes, etc.
• Organitzacions contraparts i beneficiaris, especialment de regions amb una
presència consolidada de la cooperació catalana, per ex.: Marroc, Senegal,
Moçambic, El Salvador, Colòmbia...
La identificació i convocatòria dels actors per a la participació és sempre un element clau
en tot procés participatiu. Més encara en aquest cas concret, ja que es vol incorporar una major
magnimolupta voluptaquo eatistrum id qui offic te vende necullu ptaque perferias molupta
essita idem atum rehenim usapid molorem. Igendis as sima delecte.
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