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0.

Introducció   

La creació del llibre d’estil de l’Ateneu L’Harmonia neix de la necessitat de comunicar a la comunitat la nostra imatge corporativa i com l’apliquem al nostre dia dia, així com d’informar a entitats, col·lectius i veïnat què cal tenir en compte a
l’hora de comunicar algun acte de l’Ateneu o en quin llenguatge ens comuniquem. El llibre d’estil és la guia que ens permet
traduir la informació d’un acte al propi estil comunicatiu de l’Ateneu.
És el resultat d’un procés treballat des de la comissió de comunicació i traslladat a la resta d’òrgans de participació
i decisió de l’Ateneu; en definitiva, a la comunitat Harmonia.
S’ha realitzat al llarg del darrer any, acabant-se de fer efectiu l’any 2018. Tot i així, no és un document hermètic i tancat,
prestant-se a modificar algun apartat en cas de millora o canvi d’algun punt concret de la imatge coorporativa.
El present llibre es compon de 8 capítols i s’estructura al voltant de tres grans eixos: imatge gràfica i la seva aplicació a
la cartelleria de l’Ateneu, la web i el llenguatge que utilitzem a l’Ateneu per a comunicar-nos entre nosaltres i a les xarxes
socials, així com en cartelleria i documents oficials.
Ens acompanyes a endinsar-te dins la imatge corporativa i gràfica de l’Ateneu? Comencem el viatge!
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1.

Imatge corporativa. Logotip de l’Ateneu, colors i tipografies

1.1 Logotip color i b/n:    

La mida dependrà de l’espai on es col·loca però sempre s’ha de mantenir la proporció:
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1.2 Colors:
El color principal que ens identifiquem és el taronja.
R 214 C 10%
G 84 M 78%
B 30 Y 97%
K 1%

Com a colors secundaris utilitzem el negre i el groc:
R0
G0
B0

C 84%
M 83%
Y 73%
K 80%

R 253 C 0%
G 208 M 25%
B5
Y 95%
K 0%
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1.3 Tipografies:

Les lletres “L’Harmonia” corresponen al disseny que va fer la dissenyadora
del logotip i, per tant, és una imatge.
La tipografia “Ateneu” és Mistral.

La  tipografia utilitzada en presentacions i web és PoplarStd– Black.
L’Interlineat serà 0 i el color jugarem amb el negre i taronja intercalat.

Per documents, manifestos, octavetes i altres escrits utilitzarem la tipografia Verdana normal, la bold (negreta) per
destacar algunes paraules i itàlic (cursiva) per web, adreces electròniques, per paraules escrites en altres idiomes,
títols d’obres de creació (títols de discs, de llibres..) i per a cites.
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2. Cartelleria programació

Febrer

Gener

Març

2.1 Programació mensual:
Cada mes de l’any té un color
diferent.

Treballarem tres mides diferents:
- Fulletó per a repartir en mà
(140x257mm)
- Cartell per a repartir a comerços
i llocs afins (205 x 405mm)
- Poster per a penjar a la porta d’entrada de l’Ateneu
(600x1100mm)

R 190
G 99
B 32

R 145
G 154
B 142

C 11%
M 77%
Y 96%
K 2%

C 22%
M 0%
Y 22%
K 42%

R 162
G 151
B 194

R 238
G 208
B 51

C 40%
M 45%
Y 0%
K 0%

C 3%
M 19%
Y 94%
K 0%

R 149
G 110
B 73
C 38%
M 58%
Y 75%
K 17%
R 137
G 126
B 40
C 53%
M 48%
Y 100%
K 0%
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Abril

Maig

R 156
G 134
B 182
C 41%
M 55%
Y 0%
K 0%
R 83
G 149
B 127
C 84%
M 18%
Y 60%
K 0%

Juliol

Juny

R 190
G 20
B 27

R 158
G 32
B 99

R0
G 174
B 239

C 0%
M 100%
Y 100%
K 23%

C 36%
M 100%
Y 36%
K 9%

C 100%
M 0%
Y 0%
K 0%

R 88
G 166
B 69

R 248
G 202
B 40

R 27
G 99
B 154

C 70%
M 11%
Y 100%
K 1%

C 3%
M 19%
Y 94%
K 0%

C 89%
M 57%
Y 11%
K 9%
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Octubre

Setembre

Desembre

Novembre

R 247
G 142
B 32

R 117
G 66
B0

R0
G 112
B 53

C 0%
M 53%
Y 99%
K 0%

C 0%
M 52%
Y 100%
K 64%

C 100%
M 0%
Y 100%
K 42%

R 176
G 188
B 34

R 255
G 239
B0

R 209
G 64
B 151

C 23%
M 0%
Y 100%
K 17%

C 0%
M 1%
Y 100%
K 0%

C 14%
M 89%
Y 0%
K 0%

R 93
G 135
B 161
C 42%
M 8%
Y 0%
K 40%
R 148
G 165
B 69
C 25%
M 0%
Y 80%
K 30%
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Capçalera: és fixe; només canvia el color i el nom del

Octubre 2017

(RobotoSlab - Alçada 15mm)

Programació Cultural
Octubre 2017

Peu: és fixe

c/ Sant Adrià, 20
Totes les activitats són d’entrada lliure,
excepte les indicades amb preu

(recinte Fabra i Cotas)
ateneuharmonia.cat
93 256 60 85
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Cos: Canvia el color de fons i el del quadre de
l’esdeveniment, que serà el mateix que el de la capçalera. També canvia de color la icona referent a la
temàtica de l’acte.
DIMARTS 10 / 17.30h



Cinèfòrum:
Parlem de Salut Mental

Acte inclòs en la celebració del Dia de la Salut Mental
Organitzat per CS Cap Endavant i El mundo de los ASI

Dia de la setmana: Dia i número / hora
RobotoSlab - Alçada 10mm -  interlineat 12
Nom de l’esdeveniment:
RobotoSlab - Alçada 14mm -  interlineat 14

Etiquetes:
En alguns actes i/o
cicles concrets posem les següents
etiquetes:

FM

Festa Major
Acte feminista
Concert del cicle
orelletes

Organitza:  
RobotoSlab - Alçada 10mm -  interlineat 12
Icones:
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2.2 Cartells dels esdeveniments de l’Ateneu: espectacles,  xerrades,  infantil, concerts....

Treballarem dues mides diferents:
- DIN A4 per a repartir per comerços i llocs afins.
- DIN A3 per a penjar al suro de l’Ateneu.
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Color
- Seguirà la mateixa sèrie de colors que els cartells mensuals:
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Capçalera: és fixe i utilitza dos colors: el color de
capçalera i el del fons que hem utilitzat el mes en
curs.

Totes les activitats són d’entrada lliure,
excepte les indicades amb preu

c/ Sant Adrià, 20
(recinte Fabra i Cotas)
ateneuharmonia.cat
93 256 60 85

Peu: és fixe de color negre i el color de fons del
mes en curs.
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Part variable:
- Imatge: relacionada amb l’esdeveniment.
- Títol de l’esdevenimant encuadrat dint del color
del mes
- Breu descripció
- Data
- Icona de la categoria a la que pertany

The Gruixut’s
La banda del Baix Empordà són els
encarregats de tancar la 3a temporada
d’Orelletes. El seu enèrgic i divertit directe
no deixarà ningú indiferent!

Dissabte 27 de maig 2017
12h / Entrada lliure

 Públic familiar
 Música
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2.3 Cartells d’esdeveniments de les entitats i/o col·lectius:
Hem creat una plantilla per a que les entitats i/o col·lectius que realitzin un acte a l’Ateneu puguin utilitzar la imatge gràfica identificativa de l’Ateneu. La plantilla es pot trobar a la pàgina web de l’Ateneu: www.ateneuharmonia.cat->atenu>descarregables->Disseny (http://www.ateneuharmonia.cat/wp-content/uploads/2016/02/Plantillaa_ACTES_ENTITATS.
pdf). En cas que els col·lectius prefereixin utilitzar un altre disseny, és imprescindible que tots els documents gràfics
tinguin incorporat el logotip de l’Ateneu.

És IMPORTANT que la cartelleria
diversa inclogui:
- Nom de l’esdeveniment
- Data i hora
- Lloc on es realitza
La plantilla plantejada té a la franja
inferior una pastilla negra on hem
d’incloure el logotip de l’entitat organitzadora, el logotip de l’Ateneu
L’Harmonia i l’adreça de l’Ateneu.
Les imatges hauran de ser en format vertical i d’alta ressolució.
(300 dpi)
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3.

Fulletó trimestral de cursos i tallers

A l’Ateneu realitzem accions formatives d’organització pròpia que anomenem cursos i tallers, dividits temporalment per trimestres. A l’inici de cada període d’inscripcions als cursos i tallers dissenyem i editem una peça de difusió en paper que inclou
l’oferta formativa d’hivern, primavera i tardor. Aquest fulletó inclou la informació relativa a tots els cursos i tallers proposats,
així com els detalls i condicions del procés d’inscripció. Cada trimestre té un color definit.

3.1. Primavera: El color utilitzat és el verd.* A partir de la primavera de 2019 s’intensificarà el to del color verd per a que es pugui llegir correctament.
Portada:
- Trimestre al   que
pertany el llibret
- Mesos que inclou
- Període d’inscripcions
- Logotips: Ateneu
L’Harmonia i Districte
de Sant Andreu
Contraportada:
- Dades i adreça de
l’Ateneu

R 80
G 189
B 38
C 69%
M 0%
Y 100%
K 0%
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Títol de categoria: Titillium Web Bold 20 Alçada 10mm, en majúscules i de color verd.
Cos: El fons del llibret és blanc i juguem amb
el verd a les pastilles destacades, títols i informació relativa al curs i/o taller.

Títol del taller sobre pastilla verda:
Titillium Web Bold 12 - Alçada 10mm -  interlineat 14. A la pastilla verda pot acompanyar-la
diverses etiquetes: novetat i noves receptes
Informació del taller:
Titillium web regular 9 - Alçada 10mm -  interlineat 10. El text serà del color protagonista del llibret. En el cas dels tallers de primavera, el text serà de color verd i inclourà la
data, l’hora, el nombre de sessions, el preu i
la persona tallerista.
Sinopsi del taller:
Titillium web regular 9 - Alçada 10mm -  interlineat 10. Breu sinopsi del taller
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3.2. Tardor: El color utilitzat és el taronja.

Portada:
- Trimestre al   que
pertany el llibret
- Mesos que inclou
- Període d’inscripcions
- Logotips: Ateneu
L’Harmonia i Districte
de Sant Andreu
Contraportada:
- Dades i adreça de
l’Ateneu

R 185
G 71
B0
C 18%
M 89%
Y 100%
K 0%
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Títol de categoria: Titillium Web Bold 20 Alçada 10mm, en majúscules i de color taronja.
Cos: El fons del llibret és blanc i juguem amb
el taronja a les pastilles destacades, títols i
informació relativa al curs i/o taller.

Títol del taller sobre pastilla taronja:
Titillium Web Bold 12 - Alçada 10mm -  interlineat 14. A la pastilla taronja pot acompanyarla diverses etiquetes: novetat i noves receptes.
Informació del taller:
Titillium web regular 9 - Alçada 10mm -  interlineat 10. El text serà del color protagonista del
llibret. En el cas dels tallers de tardor, el text serà
de color taronja i inclourà la data, l’hora, el nombre de sessions, el preu i la persona tallerista.
Sinopsi del taller:
Titillium web regular 9 - Alçada 10mm -   interlineat 10. Breu sinopsi del taller en negre.
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3.3. Hivern: El color utilitzat és el blau.

Portada:
- Trimestre al   que
pertany el llibret
- Mesos que inclou
- Període d’inscripcions
- Logotips: Ateneu
L’Harmonia i Districte
de Sant Andreu
Contraportada:
- Dades i adreça de
l’Ateneu

R0
G 78
B 152
C 100%
M 73%
Y 0%
K 2%
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Títol de categoria: Titillium Web Bold 20 Alçada 10mm, en majúscules i de color blau.
Cos: El fons del llibret és blanc i juguem amb
el blau a les pastilles destacades, títols i informació relativa al curs i/o taller.

Títol del taller sobre pastilla blava:
Titillium Web Bold 12 - Alçada 10mm -  interlineat 14. A la pastilla blava pot acompanyar-la
diverses etiquetes: novetat i noves receptes.
Informació del taller:
Titillium web regular 9 - Alçada 10mm -  interlineat 10. El text serà del color protagonista del
llibret. En el cas dels tallers d’hivern, el text serà
de color blau i inclourà la data, l’hora, el nombre
de sessions, el preu i la persona tallerista.
Sinopsi del taller:
Titillium web regular 9 - Alçada 10mm -   interlineat 10. Breu sinopsi del taller en negre.
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3.3. Estiu: A l’estiu no programem una bateria extensiva de cursos i tallers i només realitzem alguns tallers intensius i/o monogràfics, que editem en una octaveta seguint la imatge gràfica de l’Ateneu.
Títol i període d’inscripcions

Treballarem dues mides diferents:

Línia diagonal

- Fulletó per a repartir en mà
(74x105 mm)

Tallers:
- Cartell per a repartir a comerços
Títol, data, hores, nombre de sessions i llocs afins (210×297 mm i 297×420
i tallerista
mm)

Franja inferior:
De color negre, amb el logotip de
l’Ateneu i l’Adreça

No hi ha uns colors definits per
l’octaveta d’estiu, a diferència dels
llibrets de primavera, tardor i hivern.
Tot i així, sempre intentem fer servir
colors estiuencs.
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4.

Cartelleria informativa de l’equipament

A l’Ateneu disposem de diversos cartells informatius referents a diverses temàtiques: horaris de l’equipament, horaris
d’atenció al tauell, període de vacances, bujols de reciclatge, consells d’ús de diversos espais, entre d’altres. Aquest
tipus de cartelleria segueix la següent plantilla:
- Títol en color taronja Harmonia i centrat entre el marge cuadrat, també de color Harmonia.
- Text de color negre
- Logotip de L’Harmonia a la dreta

És important que tota la cartelleria informativa de l’Ateneu segueixi el mateix model.
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5.

Ús de les imatges

Sempre que puguem utilitzarem imatges fetes per nosaltres mateixes o imatges que ens hagi passat l’artista o el
col·lectiu i/o entitat organitzadora, citant-ne la font.
En cas que no sigui possible i haguem de fer servir altres imatges, aquestes hauran de ser lliures de drets d’autor
(a Internet disposem de bancs de recursos amb imatges lliures, com ara https://pixabay.com/) o n’haurem de demanar
permís a l’autoria per ala seva publicació, citant-ne sempre, també, la font.
En cas que mitjans de comunicació o col·lectius ens demanin utilitzar alguna imatge, és molt important sempre saberne l’autoria i consultar-ne sempre el permís i la publicació, i indicar a qui ens la demani que en publiqui el nom.
Sota cap concepte les imatges utilitzades en algun cartell podran estar pixel·lades. Els cartells hauran de ser llegibles,
clars, i la imatge no haurà de tapar el text.
Sempre que sigui possible haurem de treballar amb fotografies en format JPG.

Font: Izaro - Ginmusica
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5.1. Mida: Tot seguit detallem la mida que ha de tenir cada fotografia en funció del suport on hagi d’anar.

Imatge
Imatge
Imatge
Imatge

de perfil: 180 x 180 px
de portada: 851 x 315 px
en publicacions: 1200 x 1200 px
a les publicacions amb enllaç: 1200 x 628px

Imatge de perfil: 110 x 110 px
Imatge en publicacions: 1080 x 1080 px*

Imatge de capçalera: 1500 x 1500 px. Mida màxima 5MB
Imatge de perfil: 400 x 400 px. Mida màxima 2MB
Imatge en publicacions: 1024 xx 512 px. Mida màxima 5MB

Imatge esdeveniment: 768 x 578 px
Imatge en notícies: 768 x 578 px

*Instagram redueix automàticament la mida de les
imatges i per això és important penjar-les sempre
amb la màxima resolució per a optimitzar el resultat.

La unitat que mesura una imatge sempre serà el píxel, qui ens donarà les dimensions de la fotografia alçada x amplada.  
Una imatge de càmera digital mai tindrà DPI, cm o polzades; només tindrà píxels. La resolució és el producte de l’ample
i l’alt d’una imatge digital donada en píxels.
En una còpia impresa la unitat es donarà en centímetres o polzades i farà referència a la mida del paper. La resolució
d’una imatge impresa es donarà en DPI (Punts per Polzada) o bé PPI (Píxels per Polzada). Una impressora pot imprimir
una certa quantitat de punts en una polzada (=2,54cm). Quan més alt sigui el valor, més fina serà la impressió.
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Les imatges destinades a la impressió de cartells han de tenir la resolució i la mida suficients per a que sigui vista amb la
suficient qualitat en la mida desitjada. Entre els diferents factors que influeixen en la qualitat d’una imatge, com són el
brillo, el contrast i l’enfocament, tenim un aspecte fonamental que és la resolució.
Quan millor sigui la resolució d’una imatge gran, millor qualitat tindrà, és a dir, serà més real i més semblant a la imatge
que veiem a l’ordenador. La resolució és un factor independent de la mida de la imatge. Tant una manca com un excés de
resolució són negatius a l’hora de representar la imatge.
Quan es treballa amb una imatge per imprimir, és molt important que la imatge d’origen tingui la resolució estàndard
d’impremta de 300 pp.
Per tant, per fer un cartell en mida A4 (2480px x 3508 px) o A3 (3508px x 4961 px) necessitarem una imatge amb una
resolució de 300 DPI (Punts per polzada).
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6.

Com ens comuniquem?

Al llarg dels quasi 4 anys de vida de l’Ateneu L’Harmonia hem anat definint la nostra imatge i el nostre llenguatge amb
el que expressem el nostre posicionament vers diversos eixos temàtics.

A l’Ateneu:

A l’Ateneu:

*Utilitzarem el català com a llengua vehicular (difusió en
paper, online, web, correus electrònics, telèfon, atenció
presencial..)

*No ens dirigim a les persones com usuàries ni clientes.

*Utilitzarem el terme participants.
* L’Ateneu és un espai per a la horitzontalitat, la implicació, la proximitat, l’assemblearisme, la sostenibilitat,
la inclusivitat, la participació, la intergeneracionalitat i
la igualtat. És també un espai sensible i positiu, crític amb allò establert, que facilita i garanteix la igualtat
efectiva entre totes les persones.
*Intentarem parlar sempre que sigui possible en primera persona del plural (nosaltres).
Ex: “En aquest taller treballarem des d’una òptica comunitària el teatre social..”.
*Quan ens dirigim a una persona o a un grup de persones concretes, intentarem apel·lar a la persona que
ens està llegint i sempre ho farem amb un llenguatge
fresc i proper.
Ex: “Ets una persona amant del ioga o de l’acroioga?”

*A l’Ateneu no es permet el desenvolupament de dinàmiques i actituds racistes, sexistes, homòfobes, de
caire feixista i militarista. En definitiva, no utilitzem
llenguatge que falti al respecte a qualsevol persona.
*Rebutgem el llenguatge imperatiu. Utilitzarem un llenguatge inclusiu, ja que ens interpela a totes les persones
de la comunitat Ateneu.
Ex: “Deix l’espai tal i com l’has torbat. Apaga el llum al
sortir.”  “Deixem l’espai tal i com l’hem trobat i recordem
apagar el llum al sortir”.
*No utilitzarem un llenguatge sexista. Intentarem evitar
utilitzar substantius que tinguin gènere, com “nen/nena”,
“treballador/treballadora” i sempre que sigui possible intentarem buscar un substantiu neutre com per exemple
“infants”, “equip”. En cas que no sigui possible, utilitzarem el femení genèric.
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7.

Difusió

7.1.

Difusió offline

Un cop a la setmana una persona s’encarrega de penjar cartells dels actes més rellevants pels punts d’interès de Sant Andreu i altres barris com ara La Sagrera i Nou Barris. Aquesta persona reparteix 55 A3 referents a la programació mensual
i 500 fulletons de ma i 25 A4 i 15A3 de cartells específics d’alguns actes, principalment de producció pròpia.
Un cop a la setmana la persona tècnica de comunicació s’apropa a la seu del districte i diposita material de difusió a cada
gaveta dels centres i equipaments culturals.
També imprimim 3.000 llibrets amb la informació referent als cursos i tallers trimestrals, que repartim en dues tandes: la
primera quan arriben i la segona una setmana abans d’acabar les inscripcions (aproximadament). Acostumem a repartir
un 45% dels llibrets a la primera tanda (1350), un 30% a la segona (900) i un 25% es queden a l’Ateneu (750).
Dins la comunicació offline també encartellem 5 A3 al propi Ateneu.
7.1.

Difusió online

També comptem amb altres mecanismes de difusió: els canals online.
Dins d’aquests canals hi trobem les xarxes socials. A dia d’avui, L’Harmonia té presència a facebook, twitter, instagram
i youtube. A més, té una pàgina web des de l’any 2016. Per a comunicar-nos amb les participants també utilitzem el  
servei d’enviament de butlletins electrònics mailchimp, a través del que enviem el butlletí electrònic a les més de 800
persones que ho han sol·licitat. S’envia el dilluns i inclou un o dos temes destacats (acte estrella, espai de participació,
etc..) i l’agenda setmanal.
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8.

Web

Tota la informació relativa a l’Ateneu apareix a la pàgina web: actes, tallers, notícies, mecanismes de participació, entitats
allotjades...
La web s’ha de mantenir actualitzada de manera diària, tenint en compte sobretot l’apartat de l’agenda, ja que és un dels
continguts de la pàgina web més dinàmics. Sempre que puguem la informació de la web ha d’anar acompanyada d’enllaços
que permetin al visitant saltar a altres pàgines webs i aprofundir en la programació. Els esdeveniments a l’agenda que
siguin programació han de contenir una imatge, i si pot ser, un vídeo o un reproductor de bandcamp incrustat.
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9.

Logotips de comissions

Actualment cada comissió de l’Ateneu disposa del seu logotip.
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/ateneu.lharmonia
@AteneuHarmonia
@ateneuharmonia
/ateneuharmonia
www.ateneuharmonia.cat
Comissió de comunicació | comunicacio@ateneuharmonia.cat

