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Introducció
A tall de context per a la nova imatge turística de la 
vila de Blanes hem destriat la següent informació del 
Consell Comarcal de la Selva:   

Territori
El terme de Blanes està situat a l’extrem meridional 
de la Selva, entre la plana al·luvial de la Tordera i els 
primers turons de la serralada que enllaça amb 
l’Ardenya.  El seu sistema hidrogràfic està compost 
per tres conques: la del Tordera, la de la riera de 
Valldeburg i la de la Riera de Blanes. En l’orografia, 
cal destacar els turons de la serralada del Vilar, els 
Tres Turons, els Turons d’en Montells i de Sant Joan i 
la Serra Llarga. El clima és temperat plujós del tipus 
mediterrani: humit, sec a l’estiu i plujós a l’hivern.

Toponímia i símbols
Blanes deriva d’un nom llatinitzat d’origen preromà i 
arrel indoeuropea. Bé provinent de Villa Blannia o del 
curs baix de la Tordera, sembla clar que de l’evolució 
dels mots Blannia i Blanda en surt Blanes. L’escut de 
Blanes és caironat, de gules, amb creu estreta 
d’argent i per timbre té una corona mural de Vila. Pel 
que fa a la bandera: sobre camp vermell una creu 
centrada de plata, que la travessa d’esquerra a dreta i 
de dalt a baix. D’altres símbols són: la roca de sa 
Palomera (on s’inicia la Costa Brava) o la Font Gòtica.

Gastronomia
El peix és el principal ingredient de la gastronomia 
blanenca. Les foneres permeten la pesca d’excel·lents 
espècies comercials com gambes, escamarlans o rap. 
Al costat d’aquesta cuina n’hi ha una de més 
tradicional i senzilla basada en suquets, popets o 
castanyons a la bruta, arròs negre amb sèpia o sopes 
de peix menut. Per acompanyar aquests plats es 
compta amb les viandes de l’horta del pla de la 
Tordera i el reconegut cava Mont-Ferrant.

Serveis
Blanes té una infraestructura i logística que són clau 
a la zona. Dels serveis turístics en destaquen 
l’hosteleria i la restauració i el comerç al detall i a 
l’engròs. També una llarga llista de serveis públics i 
privats: l’Hospital Comarcal i Creu Roja; Centres 
d’ensenyament fins i tot universitaris, Escola de 
Música i Escoles de Dansa; l’Arxiu Municipal, la 
Biblioteca Comarcal, Teatre, Museu, Casa de Cultura, 
mitjans de comunicació i Multicinemes. Capitania 
Marítima, Confraria de Pescadors, estació de Renfe,  
línies de transport urbà, dessaladora, depuradora, 
Oficina de Turisme, Oficina de Benestar Social, etc.

Cultura i lleure
Hi trobem el Jardí Botànic, platges i cales, carrilet i 
creuers marítims. Pavellons poliesportius, camps de 
futbol, port esportiu, Centre Excursionista, moltes i 
variades associacions esportives. Societat de 
Caçadors, esbart dansaire, escoltes, grups teatrals, 
sardanistes, premis literaris, colla gegantera, bandes, 
cobles, orquestra i corals. Associacions de veïns, de 
Fotografia, de Radioafeccionats, d’Ornitologia, de 
Filatèlia, de Jazz, de Músics, de Joves i de 
voluntariat. Blanes Solidari, Càritas, Casino, Casa del 
Poble, Ateneu, Casa d’Andalusia, etc. 

Flora i fauna
La vegetació de les zones boscoses se situa al nord 
del terme i a tocar mar: pinedes, suredes, una petita 
zona d’alzinars i vegetació de canyissars. Al mar hi 
habiten serrans, escórpores i mabres. Al delta de la 
Tordera hi ha més de 30 aus de pas i 30 més que s’hi 
estan: ànecs, flamencs i bernats pescaires.



Logotip





Versàtil
Com veurem a les següents pàgines el logotip es 
caracteritza per la seva flexibilitat. És un tret del tot 
necessari en una marca turística, ara bé, s’ha tingut cura 
que aquesta versatilitat no derivi cap a la dispersió. 
Ans al contrari: les seves múltiples expressions creen 
un tot harmònic i coherent que facilita identificar-lo
amb la vila.
És destacable l’ús de fragments ampliats del propi logotip 
com a ornamentació a les diferents aplicacions. 
Així, fàcilment, s’aconsegueix una homogeneïtat que no 
necessita elements aliens per construir peces gràfiques 
i de comunicació.

Pròxim
El logotip representa també el tarannà blanenc.
És una gràfica humana i cordial, com ho és l’acollida que 
rep el foraster. És una imatge que els habitants fan seva 
perquè els representa no d’una manera freda i distant 
i sí de forma càlida i propera.
És escriure Blanes com ens agrada pronunciar-ho:
franca i obertament, com una salutació: 
Benvinguts a casa nostra, a casa vostra!

Nostrat
La fascinació pel Mediterrani no és gens nova, fa 
segles que atrau persones d’arreu i segueix encisant 
els qui en són fills.
El logotip conjuga les qualitats pròpies de la terra 
catalana i d’una costa excepcional per història, 
tradició, cultura, climatologia, gastonomia i una llarga 
llista d’atributs, característics també de Blanes i de la 
seva imatge.

Dinàmic
A Blanes l’activitat és sempre present:
els mercats, el comerç, les festes, l’esport; 
la platja de dia i el lleure de nit;
visitants i residents; tradició i modernitat.
A tota aquesta efervescència de la vila li correspon una imatge 
necessàriament dinàmica i viva que bategui com ho fan el 
paratge i les seves gents.

Clar
La marca s’ha d’entendre ràpidament i per molts atributs 
que dugui associats cal que sigui neta i sintètica.
Amb aquests criteris com a guia, el logotip fuig de formes 
complexes, difícils d’assimilar i mostra l’essència d’allò que 
representa. Ras i curt.
En la sobrietat troba l’elegància justa per ser assequible 
sense perdre notorietat.

Distintiu
La tipografia ha estat dissenyada especialment per al logotip. 
És de caire gestual (traçada a mà) i això fa que la marca sigui 
notòria i atemporal, mai subjecte a modes puntuals.
Li atorga distinció i personalitat alhora que enllaça amb 
grafies de personatges universals lligats a la cultura catalana:

Com en el cas d’aquest tres pintors, subratllem el nom de 
Blanes amb un traç per representar l’empremta ferma i 
decidida de la vila. 

Simbòlic
El logotip  conté referents clars a trets distintius de la vila. 
L’estrella (a més de donar certa continuïtat a la marca 
precedent) ens remet al cel nocturn, al sol diürn, als focs 
artificials, a les flors del Jardí Botànic i a les estrelles de mar.
La lletra B s’inspira en el perfil de la costa blanenca, tal com 
es pot contemplar a la tradicional panoràmica des del castell 
de la vila.    
El traçat sinuós de les lletres anes, ens recorden el mar, per 
tot present a Blanes.



6 millores respecte 
a la proposta precedent

1. EVOLUCIÓ
Els canvis es fan per millorar i és cert que les imatges sovint perden vigència.
La que presentem és una marca pensada per perdurar en el temps. S’han evitat tant els 
recursos que podien ancorar-la en el passat com els que potser no seran adients en un 
futur. Però a fi de continuar la marca Blanes i aprofitar tota la tasca de difusió 
precedent, s’ha fet evolucionar el símbol (estrella) que contenia la imatge anterior, amb 
els criteris que s’exposen a continuació.

2. REORDENACIÓ
Quan es vol destacar tot sovint el que passa és que no destaca res. En la nova imatge la 
paraula pren protagonisme respecte al símbol. Aquest canvi de categories resol 2 
problemes. D’una banda es guanya legibilitat i d’altra es simplifica el missatge visual. 
Ara queda clar: el nom és Blanes i el símbol el seu adjectiu.

3. FACILITAT D’ÚS
Des d’ara, reproduir i adaptar la marca als diferents suports i espais serà molt més 
sezill. Simplificar les formes i els colors ha estat prioritari.
Un dels recursos que ho fa possible és que el propi logotip s’emprea com a ornament 
gràfic, així es redueix el nombre de elements en joc i redundem en el que ens interessa: 
la marca.

4. COHERÈNCIA
El canvi cap a 1 sol color principal (enlloc de 4) i el multiús del traçat fa que cada 
reproducció del nou logotip apunti cap al mateix punt: incrementar la imatge de marca. 

5. ESTALVI
Un logotip és síntesi per definició. Reduir la complexitat anterior comporta un estalvi 
visual que augmenta la comprensió, identificació i record de la marca. Alhora implica 
un estalvi econòmic en la producció pel fet que es pot treballar amb 2 i fins i tot 1 
color sense que es perdi gens ni mica d’identitat.

6. PERSONALITAT
El fet que la tipografia del nom hagi estat dissenyada especialment per a logotip el fa 
únic. Aquest tret també l’humanitza i li dona més caràcter. Comença una nova etapa.
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Manual d’imatge



Logotip principal



Reticulació



Mides i legibilitat

La mida mínima de recomanada és de 2 cm. d’amplada: 

Quan el logotip s’utilitzi a 3 o menys centímetres 
d’amplada i el sistema d’impressió pugui implicar 
un risc per als gruixos es pot usar la versió que es 
mostra a continuació, a fi de garantir la seva 
correcta legibilitat i la identificació de tots els 
elements que el conformen:

ZONA DE SEGURETAT

Caldrà reservar, sempre, un espai com el que 
s’indica al voltant del logotip.
Dins d’aquesta àrea de protecció no hi podrà haver 
imatges, altres logotips ni text.
De la mateixa manera per a aplicacions impresses 
caldrà respectar aquest espai mínim fins la vorera 
del paper.

a

a/2

a/2



Adaptacions

ESCALA DE GRISOS 
positiu negatiu

COLOR
positiu negatiu (1) negatiu (2)

MONOCROM
positiu negatiu



Versió Costa Brava

Quan calgui escalar aquesta versió a una mida inferior a 
55 mm s’augmentarà el cos tipogràfic i es reduïrà 
l’interlletratge de les paraules COSTA i BRAVA tal com 
s’indica a la imatge.
La tipografia utilitzada per al tagline és la Mrs.Eaves 
Bold.

C O S T A  B R A V A

C O S T A  B R A V AC O S T A  B R A V A



Versió principal

Versions turismes

Adaptació

TURISME ESPECÍFIC

TURISME DE FAMÍLIA TURISME DE NEGOCIS TURISME DE NATURA TURISME ESPORTIU TURISME DE COMPRES

NORMA D’ADAPTACIÓ

Quan el logotip principal hagi designa àrees 
específiques d’activitat:

1. Es reemplaça la línia base pel nom de l’activitat.

2. La llegenda s’ubicarà segons el criteri que mostra 
el quadre adjunt, a partir del límit esquerra (a) i cap 
a la dreta sense rebassar mai el límit indicat (b).
Cas que la designació sigui més llarga es continuarà 
escrivint tot saltant de línia.

3. L’activitat s’identificarà amb un canvi color que 
afectarà a la tipografia i l’estrella tal com es mostra 
als exemples inferiors:

ba



Convivència
La marca Blanes haurà de conviure amb d’altres 
logotips. Quan els veiem junts podem observar que 
s’hi integra amb facilitat: tant les formes com els 
colors hi conviuen adequadament sense perdre els 
seus trets distintius.

Sempre que sigui possible es recomana que la 
disposició dels diferents logos sigui horitzontal.
D’altra banda, si cal que la marca Blanes prengui 
més importància és preferible fer-la més gran i 
allunyar-a de la resta.

Exemple de convivència amb els logotips 
habituals que el poden envoltar:

Patronat Municipal de Turisme

Costa Brava

Convivència amb el logotip del 
Patronat Municipal de Turisme:

Patronat Municipal de Turisme

Convivència amb el logotip quan la marca és el principal 
protagonista i la resta d’entitats en són col·laboradores, 
patrocinadores o similars:

Patronat Municipal de Turisme



Tipografia corporativa

Trade Gothic Medium

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿

Trade Gothic Oblique

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿

Trade Gothic Light

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿

Trade Gothic Bold Num.2

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿

Alternativa on-line i multimèdia:

Helvetica Regular

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿

Helvetica Oblique

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿

Trade Gothic Light

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
123456789ºª!”·$%&/()=?¿



Colors corporatius

80%               60%              40%              20%

Pantone C > 299
CMYK > 90-10-0-0
RGB > 0-161-222
HTML > AA01D 

Pantone C > black C
CMYK > 10-10-10-100
RGB > 30-30-30
HTML > 1E1E1E 



Paleta cromàtica

1 2 3 4

5 6 7 8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pantone C

2736

2602

032

021

143

458

382

354 

CMYK

90-70-0-0

82-100-0-0

0-100-100-0

0-71-100-0

0-36-87-0

5-4-70-7

34-0-100-0

100-0-100-0

RGB

1-77-188

87-6-140

237-41-57

255-88-0

238-175-48

221-205-105

201-221-3

0-155-58

HTML

0F4DBC

57068C

ED2939

FF5800

EEAF30

DDCD69

BED600

009B3A

Com s’ha vist a l’apart Versions el logotip principal 
ha de poder conviure amb una gama cromàtica prou 
amplia com per adaptar-se als diferents àmbits 
turístics de la vila, i fins i tot modificar el blau o la 
gamma de blaus per identificar àrees de 
comunicació que necessitin un tractament prou 
exhaustiu com per justificar-ho (veure pàgina 
següent).
La proposta de colors combinables amb el logotip 
principal és la que es mostra a la següent paleta: 



TURISME ESPORTIU

Adaptació cromàtica
Si es creu convenient tota la marca pot adaptar-se més 
significativament a una àrea concreta, de manera que no 
només canviï el color i le llegenda del logotip.
En aquest cas es mostra un exemple amb el logotip i la 
imatge principal i dos d’adaptats al Turisme de Natura i 
d’Esport, on la gamma de blaus corporatius es reemplaça 
per les respectives.

TURISME DE NATURA




