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Abstract 
 

En síntesi podem definir aquest Treball de Fi de Grau com la creació d’una marca2 (Identitat 

Corporativa) des de zero, basant-nos en el coneixement de l’empresa a través d’un briefing que 

realitzarem situant l’empresa en el seu entorn competitiu, i aconseguir diferenciar i posicionar la nostra 

marca de forma eficaç. 

 

La creació d’aquesta marca passarà per les etapes de cerca del nom, creació de l’identificador gràfic, 

elecció de la paleta de colors i la tipografia, finalitzant en la realització d’un manual d’identitat gràfica 

corporativa. Paral·lelament l’empresa necessitarà tenir presència a la xarxa i crearem el projecte de la 

web corporativa com a eina de comunicació. Per finalitzar, i en paral·lel també, es crearà una app per 

dispositius mòbils aportant valor afegit.  Abordarem tres projectes com son la identitat gràfica, la 

creació del lloc web i la creació de l’app, els dos últims únicament a nivell gràfic sense el seu 

desenvolupament tècnic. 

 

Per a realitzar tota aquesta tasca emprarem el coneixements adquirits durant els estudis del Grau 

Multimèdia, recolzant-nos sobre tot en la percepció visual i estudiant com això afecta a l’eficàcia dels 

símbols, les estratègies comunicatives que les marques fan servir, fent un benchmarking de les més 

exitoses, i treballant amb molta cura la tipografia i els missatges que volem transmetre per identificar 

el target amb la nostra marca. En aquest sentit la metodologia creativa apel·larà a la connexió 

emocional amb l’usuari/target, enfocant el producte com un servei/experiència establint una relació 

entre ambdós (Branding Emocional), aquesta metodologia seguirà un procés doble; el Disseny 

Centrat en l’Usuari i l’anomenat Double-diamond design process model (trobar el problema i trobar la 

solució) que en conjunt conformen el que anomenem Design Thinking. En paral·lel, el projecte serà un 

tot que es complementi i aporti valor comunicatiu. 

 

Per finalitzar farem una reflexió de com encaixar una nova marca en un mon saturat d’imatges i de 

marques, com, d’una manera socialment responsable, oferir quelcom innovador i diferenciat. 

 

Paraules clau: Treball de Fi de Grau, marca, briefing, gràfic, tipografia, identitat gràfica, colors, 

manual, xarxa, web, app, mòbils, dispositius, valor afegit, multimèdia, percepció visual, 

comunicació, target, responsable, Desgn Thinking, e-branding, emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Ens referim a la identitat corporativa d’una nova empresa. 
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Abstract 
 

We can define the present final grade work as a creation of a new brand3 (Corporate Identity) we rely 

on the briefing that we define about the new company, this briefing place the company in tis 

competitive environment.  In addition we try to differentiate and positioning efficiently the brand. 

 

The developing of our brand go trough the stages of naming, graphical identifiers design, colour 

palette and typography choice, and finally we built a visual identity manual.  The company needs to 

be present on the web and as a communication tool we design the corporate website.  In addition we 

develop a mobile app with added value.  We deal with 3 projects: the visual identity, the website and 

the mobile app.  The website and the mobile app will be developed only as a pixel perfect level 

without technical developing.    

 

To do this task we use Multimedia grade knowledge supported by visual perception and studying how 

this affects the efficiency of symbols, brand communication strategies and doing a benchmarking of 

most successful brands.  We will develop carefully typography and messages to identify our brand 

with target.  In this way our creative methodology focuses on emotional connection between product 

and target, thinking about our product as a service/experience establishing a relationship between 

product and target (Emotional Branding), this methodology is composed of two processes: 

User-centered design and double diamond design process model that together built the Design 

Thinking.  In addition the project will be a complemented sum of all elements that contributes 

communicative value.  

 

To end we will think about how fit a new brand in a image saturated world full of brands, we asked 

ourselves how can we offer something innovative and differentiated taking in mind Social 

Responsibility.   

 

 

Key words: Final grade work, brand, briefing, graphic, typography, graphic identity, colours, 

manual, web, app, mobile, devices, added value, multimedia, visual perception, 

communication, target, responsive, Design Thinking, e-branding, emotional. 

  

                                                        
3 A new company corporate identity. 
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Agraïments, Notacions i Convencions 
 

Ús de tipografies. 

 

- Destacat: Arial Negreta 10. 

- Codi Programació: Consolas	  9. 

- Tecnicismes altres idiomes, sentit figurat, paràgrafs a mode de cita: Arial Cursiva 10. 

- Enllaços: Arial subratllat 10. 
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1. Introducció/Prefaci 

1.1 L’origen 

A la darrera dècada fer esport, i més en concret córrer, s’ha convertit en quelcom més que una moda 

per passar a ser una activitat habitual de milions de persones.  Les curses populars, les grans 

maratons i les ultra curses de muntanya reuneixen centenars i milers de persones a les línies de 

sortida als cinc continents. Aquesta activitat universalitza com a icones a les grans estrelles de 

l’atletisme, així com les marques que els equipen, identificant-los amb aspectes com l’èxit, l’esforç, la 

victòria i la fama.  Les dues grans vessants en l’àmbit de la pràctica d’aquest esport, urbà vs 

muntanya, també encarnen valors diferents com la natura i la civilització, així com l’opció de com es 

practica, usant calçat Natural Running o calçat tradicional, identifica valors personals i culturals com la 

protecció, l’eficiència i la tecnologia. 

Aquest hàbit s’ha convertit en una forma de viure, a prop de la natura i tenint cura de la nostra salut.  

En aquest context hi ha crescut un mercat que cobreix les diferents necessitats tant en el que es 

refereix al calçat, la roba, el cronometratge, com en tot un ventall d’aplicacions informàtiques i webs 

enfocades a la gestió de les activitats en tot el seu espectre (mesura de la distància i totes les 

variables inherents a l’activitat i el recorregut, clubs virtuals, competicions virtuals, etc).  Aquest 

mercat ha passat d’una oferta merament funcional a generar una oferta més estètica, en la línia de la 

roba i els rellotges de vestir per exemple, que genera la imposició d’oferir funcionalitat i estètica 

lligades en un producte. 

Per aquest motiu sorgeix la idea de crear una nova empresa fabricant de material esportiu per a la 

pràctica del running.  L’esperit del projecte és cercar un retorn als orígens del córrer (Natural 

Running) per un cantó i per una altra banda enfocar els seus productes en l’usuari i les seves 

característiques físiques, amb una estètica atraient. 

 
Figura 1: Sabatilles Natural Running4. 

                                                        
4 Les imatges s’inclouen sota el dret de citació i totes elles tenen els drets reservats (Vibram Five Fingers, Inov8, Merell, New 
Balance, Newton Running, Vivo Barefoot. 
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1.2 El Projecte 

El projecte és resumeix en la creació d’una marca i el seu desenvolupament gràfic. L’abast consisteix 

en el llibre d’identitat gràfica, la web (adaptable a tots els dispositius) i una app, que formaran un 

ecosistema que cerca ser una solució professional en termes de comunicació de la marca. Tanmateix 

per les característiques del projecte (el punt de partida d’una nova empresa) tenim l’oportunitat de 

tractar de forma global la creació de marca partint de la missió i visió de l’empresa així com els valors 

que vol representar i fonamentaran la seva relació amb els usuaris.  Tractarem la marca, en el sentit 

de la seva imatge gràfica, com un tangible i no només com quelcom conceptual no massa definit.  

Sempre tenint en conte que la percepció que els valors de la marca (que veurem definits més 

endavant) volen representar per l’usuari son aspectes intangibles.  Aquí serà important, sinó crucial, 

que recolzats en tècniques creatives identifiquem quina serà l’expressió gràfica que sintetitzi i defineixi 

l’empresa. 

Ressaltar que la marca està molt lligada a un producte bastant concret, així serà bàsic el brífing dels 

productes. 

El més interessant al meu parer és que abordem dos reptes diferents, en primer lloc en el centre de la 

creació de la marca busquem que l’usuari s’identifiqui amb la filosofia de la marca, generant una 

comunitat i tractar de crear una cultura visual, i en segon lloc hem d’oferir quelcom diferent i innovador 

que alhora sigui efectiu.  Tanmateix l’app no serà una versió de la web sinó que donarà solució a 

necessitats concretes com arxiu d’activitats, cronometratge i anàlisi d’activitats, xarxa social, etc. 

1.3 Els fonaments 

Per a construir el projecte caldrà treballar els conceptes claus apresos al llarg dels estudis de 

Multimèdia, en especial tot el referent a; la percepció visual i comunicació, tipografia, identitat gràfica i 

teoria del color, sense oblidar els conceptes d’estètica i de pressa de decisions (Donald Norman5).  

Serà bàsic també interpretar i associar els conceptes i valors que proposa l’empresa per traduir-los en 

una paleta de colors adient i altres aspectes sensorials.  La tendència en que ens inspirarem serà en 

el minimalisme6 i el principi KISS7 (Keep It Simple, Stupid!).  

La tendència estètica triada, el minimalisme, no ha estat una tria només objecte d’una preferència 

personal o subjectiva, la raó que m’impulsa a seguir la idea de Mies Van Der Rohe8 de “menys és 

més” no és altre que pensant en un món saturat d’imatges i de missatges és evident que el 

reconeixement d’uns símbols nous identificant els valors i la imatge d’una nova empresa ha de ser tal 

que es recordi amb facilitat, descarregant la proposta de tot allò que distregui l’observador, eliminant 

els elements pesants a la vista de qui observa. Cerquem la simplicitat i la reducció d’elements per 

                                                        
5 Donald Norman proposa que existeixen tres nivells de processament de decisions que són el visceral, el conductual i el 
reflexiu, proposats com 3 reaccions emocionals que evoquen els productes a les persones.  Llegiu la següent ressenya del seu 
llibre: “The Design of Everyday Things” (2013). 
6 Ens referim a minimalisme com la tendència de disseny on l’estructura es redueix als seus elements necessaris eliminant tot 
el innecessari.  
7 El principi Keep It Simple, Stuid! (KISS) com a principi de disseny proposa que la majoria de sistemes funcionen millor si es 
mantenen simples que si són complexes. 
8 Mies Van Der Rohe (27 de Març de 1886-17 d’Agost de 1969) va dirigir l’escola Bauhaus entre 1930 y 1933, La seva 
aportació al disseny es basa en el seu mantra “menys és més” i va centrar la seva obra en una arquitectura desproveïda 
d’ornaments i centrada en la simplicitat.  
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mostrar només allò important i funcional.  L’abstracció, l’economia del llenguatge (visual i verbal), el 

purisme estructural i funcional, la síntesi i la reducció són característiques que pensem faran que 

l’observador es detingui sobre els nostres símbols.  Altrament, el principi KISS va de la mà del 

minimalisme ja que postula la simplicitat dels sistemes, si mantenim la nostra simbologia i la nostra 

proposta sota la llum de la simplicitat funcionarà molt millor a nivell comunicatiu.  La redundància 

d’elements i referències sobrecarreguen de tal forma que correm el risc de perdre l’atenció de 

l’observador. 

La web i l’app s’hauran de dissenyar amb la filosofia del responsive design9 i amb el mètode de 

DCU10 (Disseny Centrat en l’Usuari). 

En aquest sentit la tria es fonamenta en un disseny que sigui adaptatiu als diferents dispositius i l’ús 

que l’usuari en fa d’ells.  Així l’adaptació intel·ligent a diferents mides i/o resolucions de pantalla és el 

camí perquè la nostra web es pugui veure de forma òptima.  Això sumat a un procés on al centre del 

mateix es prioritzi l’usuari i les seves necessitats per així enfocar el disseny per acomplir-les, ens porta 

a una metodologia que necessitarà del feedback de l’usuari mentre el procés avança, amb aquest 

feedback i la redefinició dels esquemes i elements anirem avançant fins a ajustar un producte que 

mantenint les intencions del client acompleixi les necessitats del target.  I no és només que valorem 

aquest sistema com el més eficient, sinó que cada dia més els usuaris volen dir la seva en els 

productes que se’ls ofereixen, l’usuari, amb la seva alfabetització digital i visual, demanda certes 

funcionalitats, certes possibilitats d’interacció, vol decidir com se li presentarà allò que l’informarà, allò 

on compartirà les seves experiències, allò que li vendrà els productes que vol consumir, allò que 

simbolitza les seves preferències, i ni les webs, ni les apps ni la pròpia imatge de marca son immunes 

a aquest canvi.  Al cap i a la fi una web, una app, la imatge d’una marca no pertany a qui la proposa 

(l’empresa), pertany a qui s’identifica amb ella, i perquè s’identifiqui caldrà conèixer que cal perquè 

s’identifiqui.   

Finalment caldrà emprar eines i tècniques del disseny gràfic i d’interfícies, sense oblidar una bona 

planificació. 

 
  

                                                        
9 Responsive Design o Responsive Web Design que traduït significa disseny web adaptat, proposat com a tècnica per Ethan 
Marcotte per que un disseny web s’adapti a cada dispositiu de visualització.  
10 El disseny Centrat en l’Usuari (DCU) és una filosofia de disseny que té per objecte crear productes que resolguin necessitats 
concretes dels usuaris finals, aconseguint major satisfacció i millor ús possible amb el mínim esforç. 
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2. Descripció/Definició/Hipòtesi 
El projecte de Creació d’Identitat Corporativa i Desenvolupament Gràfic d’una nova marca 

objecte d’aquest Treball de Final de Grau es defineix en la creació de tota la identitat visual 

corporativa d’una hipotètica nova marca de material esportiu centrada en el running (el producte 

central de la qual son unes innovadores sabatilles per córrer), el disseny de la web per fer-se present 

a la xarxa i una aplicació per dispositius mòbils.  L’enfoc és del punt d’inici d’una activitat empresarial 

i la seva presentació al públic.  Però no hem d'oblidar que tant la web com l'aplicació per dispositius 

mòbils són dues aplicacions dintre del manual d'identitat gràfica i jeràrquicament depenen del manual 

en si mateix. 

El projecte estarà dividit en les següents fases: 

 

1ª FASE: Bases teòriques del Branding.  Analitzarem el concepte de marca des d’un marc teòric 

en tots els aspectes com la percepció, la comunicació i l’eficàcia, per finalitzar amb un benchmarking 

estudiant casos d’èxit i exemples de bones i males pràctiques.  Estudiarem les tendències actuals i 

tractarem de fer un pas endavant innovant.  Aquesta fase ens permetrà abordar la següent. 

 

2ª FASE: Briefing de la Marca. Serà un element bàsic on definirem el producte que ofereix la marca, 

el seu mercat i públic objectiu, analitzarem la competència i el seu posicionament, generarem el seu 

anàlisi DAFO, la Reason Why, Key Facts i la idea i estratègia creativa. També caldrà fer un anàlisi de 

la relació que establirem amb l’usuari i com això condicionarà tota l’estratègia de comunicació, de 

promoció i de màrqueting, haurem d’evitar que la marca quedi desconnectada de l’usuari.  Amb 

aquestes dues primeres fases finalitzades podem passar a la fase de creació i desenvolupament ja 

que disposarem de tots els elements necessaris per poder avançar en el procés. 

 

3ª FASE: Creació i Desenvolupament Gràfic. Aquesta fase constarà dels següents subapartats: 

A- Naming.  Creació i desenvolupament. Utilitzant estratègies i tècniques creatives, així 

com el benchmarking, proposarem una sèrie de noms per a la marca. 

B- Logotip.  Recolzats per l’estudi i la reflexió duta a terme proposarem una sèrie de 

solucions gràfiques inicials.  Un cop ajustada la tria desenvoluparem la definitiva. 

C- Tipografia. Es triaran dues tipografies (una principal i una secundària).  En cas 

necessari es crearà una o ambdues. 

D- Paleta de Colors.  Cercarem acuradament una paleta de colors adient per a la marca 

que es tradueixi en la imatge que es vol transmetre.  

 

4ª FASE: Manual d’Identitat Gràfica. A partir dels elements gràfics desenvolupats cobrirem totes les 

necessitats de la marca en la seva comunicació amb el disseny, presentació i definició de: 

A- La Marca. 

B- La Tipografia. 

C- El Logotip. 
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D- Ús i representació del logotip. 

E- Tagline. 

F- Ús i representació del tagline. 

G- Paleta cromàtica. 

 

 

5ª FASE: Web Corporatiu de la marca i aplicació per dispositius mòbils. Disseny adaptat a tot 

tipus de dispositius (Responsive Design) i amb la metodologia del DCU (Disseny Centrat en l’Usuari) a 

nivell píxel perfect. Constarà dels següents subapartats: 

A- Briefing.  Realitzat per la marca, establirà els objectius i missatges, el format i 

especificacions tècniques, el contingut i estructura, el look&feel, estudi de mercat 

i casos d’èxit i les condicions de lliurament. 

B- Disseny. Aquest subapartat contempla: 

a. Estructura de pàgines. 

b. Arbre de continguts. 

c. Navegació. 

d. Wireframes. 

e. Moodboard. 

f. Prototip Alta resolució. 

 

Com a resultat obtindrem els lliurables del Projecte que seran: 

• El Manual d’Identitat Gràfica Corporativa. 

• Prototip d’Alta Resolució per a diferents dispositius de la web corporativa i l’aplicació per 

dispositius mòbils. 

• Briefing d’identitat visual corporativa. 

• Briefing de la web corporativa. 

• Briefing de l’aplicació per a dispositius mòbils. 

• Memòria del Projecte. 
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3. Objectius 

3.1 Principals 

• Realització d’un projecte on es desenvoluparà i planificarà la identitat gràfica corporativa d’un 

producte/empresa de manera professional. 

• Realitzar un treball de desenvolupament de marca aplicant les metodologies de disseny 

(DCU, Design Thinking, e-branding,..) i fent una recerca per tal de buscar la innovació i 

l’aplicació d’estratègies actuals en aquest camp. 

• Desenvolupament detallat d’un manual d’identitat visual corporativa i de les principals 

aplicacions, incloent la web corporativa i una aplicació per dispositius mòbils. 

• Presentar un projecte de talla professional que alhora exposi a la memòria una metodologia 

de disseny actual11 i adaptada al sector de la identitat gràfica de producte general i del sector 

que ens ocupa.  

3.2 Secundaris  

• Estudi i aplicació de la metodologia del Design Thinking i el branding emocional al 

desenvolupament del projecte. 

• Aprofundiment en l’ús d’Adobe Illustrator, Serena Software OpenProj, Adobe Photoshop i 

altres eines i tècniques amb el fi de cercar un sistema de treball en l’àmbit que ens ocupa.  

• Estudi i aplicació del minimalisme i els principi KISS al projecte.  

  

                                                        
11 Amb actual entenem que en el moment present amb l’eclosió les xarxes socials i l’entorn digital les regles del joc de la 
comunicació han canviat, el repte serà adaptar la creació de marca a aquesta realitat projectada en futur. 
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4. Marc teòric/Escenari 

4.1 Antecedents. 

La marca identifica i diferència, però també compara i competeix i alhora indica propietat sobre 

quelcom, sigui tangible o eteri, com a un mateix (nom), un territori, un animal, una idea o una proposta.  

La necessitat de l’ésser humà d’identificar (-se), diferenciar (-se), comparar (-se), competir i atribuir-se 

la propietat desencadena en utilitzar símbols visuals (gràfics), acústics i d’altres que afecten a altres 

sentits com l’olfacte i/o el gust.  Però hi ha un altre aspecte i és que la marca també genera una 

comunitat.  I tot això es perd en les orígens de l’home i les seves societats més primitives. 

En la societat d’intercanvi econòmic i de producció de bens la diferenciació entre l’oferta de diferents 

productors del mateix bé inaugura la utilització del signe verbal i/o gràfic com a emblema 

d’identificació formant part de l’objecte, de la seva funcionalitat i projectant en la psique de l’usuari 

idees, principis i/o valors. 

Aquesta batalla per identificar valors i idees que decantin l’usuari per una marca o altre sobre un 

producte idèntic o quasi idèntic (en molts casos no varia ni la funció ni l’efectivitat, i el que realment 

varia son les connotacions d’estatus i poder, d’ideologia del tipus que sigui, de filosofia de viure o 

acció) ens porta a l’era industrial on la marca assoleix un poder important i determinant en el 

desenvolupament de la comunicació i màrqueting de les empreses. 

Les marques fins a l’arribada de la gran xarxa global i de les xarxes socials basen la seva estratègia 

comunicacional i efectiva en un emissor (l’empresa/marca) que fa una proposta de valor i projecta 

idees i principis en la seva marca cap a un públic que rep i consumeix però que té una interacció 

mínima amb la marca/empresa, una comunicació quasi unidireccional on l’índex d’efectivitat es 

computa en termes de volum de vendes i èxit de la marca. 

A arrel de la importància que el màrqueting té sobre les vendes i l’èxit de les marques, aquestes 

aposten per convertir el centre de la seva activitat en la promoció i cura de la seva imatge 

(deslocalitzant les produccions) i fent esforços econòmics ingents en aquest particular.  Es té cura 

d’un feedback controlat i acotat dels usuaris per millorar l’oferta i adaptar-la al target, sense cap 

personalització, els usuaris son com exercits uniformats consumint productes estandarditzats segons 

les preferències.  La globalització anirà de la mà de fusions i re-fusions, d’absorcions de marques 

d’un mateix àmbit o similars fins que les grans corporacions esdevenen supranacionals tenint més 

poder que les pròpies nacions, i així els seus missatges i les pròpies marques ocupen els espais i 

rebategen esdeveniments i localitzacions en la seva època durada i de regnat.  Una bona fotografia 

d’aquests fets i una brillant reflexió la trobem al llibre: “No Logo” (2000) de Naomí Klein.  

 

4.2 Estat de l’art/Escenari. 

Els Conceptes. 

En l’actualitat estem en un temps de canvi, la gran xarxa global ha democratitzat l’accés a la 

informació i també ha significat un nou canal de comunicació on les normes no les posa sobre la taula 
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l’emissor, ja que l’usuari a més de produir continguts, pot decidir quan els consumeix i quins 

consumeix.  Així els missatges de les marques ja no són efectius en els termes que ho eren abans de 

l’era d’internet.  Si bé el màrqueting i la construcció i gestió de marca s’ha adaptat a aquest canvi 

amb estratègies i metodologies adaptades al mitjà, encara han pretès ésser un emissor dominant en 

aquest canal, tot i el feedback possible i no explotat al 100%. 

Però el canvi que més ha democratitzat i posat en dubte el model de gestió i creació de marca ha estat 

l’aparició de les xarxes socials on la immediatesa de la comunicació i l’abast són enormes, així una 

marca depèn de la confiança que desperta en l’usuari, de la seva reputació, però a més els usuaris 

poden opinar i generar opinió sense la intervenció de la marca, poden suggerir de tu a tu a la pròpia 

marca, i la marca no pot obviar aquesta situació. 

Sobre aquest punt, Iván Díaz, Senior Brand Consultant de Branzai fa una excel·lent reflexió del futur 

de les marques des d’un prisma on postula que les marques són el que proposen, “una caja vacía que 

dotamos de contenido para proyectar significados que generan valor y preferencia en nuestras 

audiencias” (Branzai [article en linia]), l’usuari ha canviat de l’actitud reactiva davant el missatge a una 

actitud proactiva reivindicant que l’usuari pretén ser únic.  Les tres tendències que des de Branzai 

molt encertadament referencien formen part d’una mateixa idea: MeWe, el que anomenen el “Jo i el 

Nosaltres”, l’usuari té consciència col·lectiva però vol mantenir la seva particularitat dintre del grup, vol 

una personalització a mida de les seves aspiracions i/o necessitats i trencant la globalització 

impersonal vol que es focalitzi en les comunitats particulars extrapolant aprenentatge i bones 

pràctiques a l’entorn global.   

Això no vol dir que hàgim d’oblidar les tècniques i les estratègies comunicatives i de creació de marca, 

sinó adaptar-les i evolucionar.  Així la combinació d’aquestes amb el que anomenem com 

Gamificació12 edificada en tres pilars: la interacció, socialització i premi donaran com a resultat una 

innovadora i encertada metodologia de creació i gestió de marca.  

Com a conclusió i a arrel d’una altre post de Iván Díaz en Branzai titulat: “Las 6 tendencias del 

Branding del mañana” sumat al que hem anomenat el “Jo i el Nosaltres” les tendències les podem 

detallar en primer lloc en la racionalització de les marques, els consumidors cerquen tangibles 

racionals, en segon lloc la confluència del virtual i el físic (com la Play Store o l’Apple Store), en tercer 

lloc la consciència col·lectiva com hem proposat anteriorment, en quart lloc la despesa (dels 

usuaris) és molt més racional, en cinquè lloc l’usuari necessita entendre per decidir entre opcions 

(didàctica) i finalment en sisè lloc la marca ha de formar part de la comunitat, de l’audiència. 

 

Aquestes 6 tendències evolucionen cap a 5 aspectes que sintetitzen el camí a seguir, La consciència 

col·lectiva abans citada fa que les marques deixin de projectar-se en les comunitats per veure com les 

marques es generen des de comunitats, el contenidor de significats que és la marca està immers 

en una realitat poc diferenciada entre diferents marques, el disseny serà l’eina (de nou) per 

diferenciar-se, la personalització activa (com la campanya de Coca Cola amb el nostre nom a la 

llauna) donarà pas a la necessitat de participació en el procés pe part de l‘usuari, els canals socials ja 

                                                        
12 Del vocable anglès Game (joc). Ús de les mecàniques dels jocs a entorns i aplicacions no lúdiques, en aquest cas a la 
creació i gestió de marques. 
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no seran taulells d’anuncis, el consumidor demanda el control, ésser escoltats i tinguts en conte 

amb participació, finalment els recursos de les marques no seran determinants per connectar i 

fidelitzar els clients, les mateixes comunitats donaran o trauran rellevància a les marques amb 

independència de la seva dimensió. 

 

 
Figura 2: Evolució del Branding. Segons Branzai 

 

El visual. 
Tots els conceptes i tendències abans exposats es concreten, tant en el què fa a la imatge 

corporativa, com en l’aspecte de la web i l’app en un aspecte visual que ha evolucionat també al llarg 

del temps, des d’uns inicis molt condicionats per les tecnologies existents fins a modes i tendències 

del més variat. 

Pel que fa al disseny de logos, la web logolounge.com ens ofereix un recull anual de les tendències en 

el que fa a logos de la mà de Bill Gardner , que anualment publica un informe sobre el futur dels logos 

i les tendències més esteses, contrastat amb altres posts trobats a la xarxa realitzats per diferents 

consultories i experts es concreten en:  

 

Terminacions en node, sumada a una geometria simètrica en un o més eixos i de caire simbòlic13. 

Observant els logos d’aquesta tendència podem dir que els trets comuns són una referència a la 

tecnologia (circuits integrats) i direcció i moviment, apel·lant a les lleis de la Gestalt14 de la proximitat 

on elements independents els percebem com una unitat, el tancament on formes no tancades formen 

la imatge d’un tot a la nostra percepció i la simetria on imatges iguals son percebudes com un tot.  

També per l’economia de formes (línies i cercles) es tracta d’un sentit minimalista del disseny i en 

general també aplicable a l’ús del color on la gamma cromàtica és molt reduïda en general. 
                                                        
13 Segons Charles S. Pierce els signes poden ser de tres classes; Icones, Índexs i símbols, es a dir en el cas dels icones hi ha 
una relació de semblança amb el referent, en el cas dels índexs hi ha una relació de continuïtat i en el cas dels símbols la 
relació està establerta per convenció.  
14 Gestalt. Psicologia de la forma o psicologia de la Gestalt és un corrent de la filosofia moderna, sorgida a Alemanya a 
principis del segle XX, proposant que la ment configura, a través de les anomenades lleis gestàltiques, els elements que arriben 
a la ment a través de la percepció, la seva màxima és que el tot és major que la suma de les parts.  
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Figura 3: Logos terminacions en node. 

 

Contorns amb una mateixa gamma cromàtica amb o sense simetria i de caire simbòlic, d’índex i 

icònic. 

Els components d’exemple d’aquesta tendència configuren un recull heterogeni on trobem 

representacions icòniques més o menys realistes, amb formes lliures, però també amb simetria en un 

eix, on formes geomètriques que per proximitat formen unitats percebudes com un tot i a partir de 

formes simples generen els trets identificadors de referents, les corbes que hi apareixen i els volums 

generats per canvis de tonalitat (dintre de la monocromia) insinuen moviment però de caràcter 

reposat, suau. Aquest moviment és provocat per un desequilibri controlat de la composició.  De caire 

il·lustratiu i descriptiu.  

 
Figura 4: Logos contorns. 

 

Patrons concèntrics que emulen el 3D i de caràcter d’índex majoritàriament.  Potser la tendència 

amb més homogeneïtat, on els patrons de línies concèntriques continues generen una sensació de 

dinamisme profund i de ritme, creant tensió en les corbes tancades i on els patrons s’estrenyen 

provocant una sensació de moiré en certs moments.  Per les seves característiques ens recorda les 

3 dimensions i connecta amb antecedents analògics com alguns salvapantalles de versions antigues 

de Windows. Generen volum i son en cert sentit massius,  
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Figura 5: Logos patrons concèntrics. 

 

Brillantors (de quatre puntes) de caràcter icònic, simbòlic i d’índex.  Tenint en conte les estratègies 

que ja hem comentat fonamentades en la psicologia de la percepció, el tret fonamental és l’estudiat ús 

d’una estrella de 4 puntes fugint de simbologies religioses o polítiques, connectant amb el concepte 

d’estrella com a cos celeste, i ancorant el símbol en els significats positius i per ser admirat.  

 
Figura 6: Logos brillantors. 

 

Patrons en forma de pals de caràcter icònic, simbòlic i d’índex.  Un desordre ordenat i estudiat amb 

traces d’esborrany en alguna de les propostes que configuren aquesta tendència ajuden a configurar 

tot una sèrie d’icones en base al principi de proximitat i de tancament gestàltics.  Conjuguen el 

dinamisme dels pals desordenats i amb angles que generen tensió i desequilibri, amb la geometria del 

tot que formen equilibrant les composicions i contraposant la simetria al desordre.  L’excepció és el 

contrast en la paleta de colors. 

 
Figura 7: Logos patrons en forma de pals. 

 

Multicolor majoritàriament índexs.  Aquest recull contrasta el disseny mono línia amb l’ús del color, 

heterogeni en la diversitat de propostes que van des del record d’escuts heràldics, icones amb jocs de 
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formes, passant per formes regulars per emular la natura a l’ús de la tipografia com a base per 

mosaics.   

 
Figura 8: Logos multicolor. 

 

Cercles segmentats majoritàriament simbòlics.  Aquesta tendència és la d’aspecte visual més 

rotund, i contundent. La forma perfecta i equidistant del seu centre de gravetat genera un equilibri 

visual que es trenca per l’ús de sectors de diferent to o color.  Una de les tres formes bàsiques per 

reforçar la pregnància.  Ens suggereix equilibri i perfecció, ens pot recordar les hores d’un rellotge o 

fins i tot representacions del nostre planeta o la lluna. 

 
Figura 9: Logos cercles segmentats. 

 

Píxels en forma de triangles majoritàriament simbòlics.  El següent recull és dels més interessants 

al meu entendre, ja que conjuga les aspectes de la percepció abans citats, amb dinamisme.  Hi ha 

present un joc visual d’escales i de peces en moviment que conformen un tot, per després generar 

sensació de contundència i agressivitat en les peces amb puntes molt afilades, la desestructuració 

ens indica l’ordre en potencial, però també el joc de tons la sensació de moviment (desenfocament) i 

de volum.  La referència als píxels connecta amb el mon digital, però la seva estructura també té 

reminiscències de mosaics.  
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Figura 10: Logos píxels triangulars. 

 

Amb elements fotogràfics de caràcter d’índex i icònic.  En aquest recull observem una barreja entre 

imatges reals i il·lustració i/o símbols gràfics o el que anomeno un collage analògic-digital, la suma 

d’objectes reals amb objectes virtuals és una metàfora de la interacció i la realitat augmentada.  

Caricaturitza la realitat a estones, per a jugar amb la simbologia dels símbols gràfics i les 

representacions reals.  De sentit abstracte utilitza retòriques visuals com la metàfora, la prosopopeia, 

oposició, ironia, etc.  

 
Figura 11: Logos amb elements fotogràfics. 

 

Raigs de caràcter simbòlic i d’índex.  El tret característic és l’ús d’una matriu de vectors que emanen 

d’un punt central i que es dissipen a mida que s’allunyen. Pot generar una forma inexistent si els 

vectors no es concentren en un punt inicial, és una forma original de crear degradats i simula 

brillantor. El patró de vectors també pot generar efectes òptics per interferència (moiré) 

 
Figura 12:  Logos amb emulació de raigs. 

 

Naive (ingenu) amb reminiscències heràldiques.  Espontaneïtat i fantasia se sumen a una suposada 

manualitat en la factura d’aquesta tendència, monocromes i irregulars.  Generen la sensació de 

proximitat i empatia, trasllada un cert sentit d’informalitat, d’estètica imperfecta i juvenil.   
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Figura 13: Logos Naive. 

 

Codi Morse simbòlics.  En funció del client té diverses aplicacions, partint d’un patró similar al codi 

morse, emprant línies i punts, aquests es poden adaptar a diferents intencionalitats, als exemples 

podem observar des de la simetria que conforma una X al primer logo, passant a la simulació de la 

visió microscòpica d’un teixit (i la lletra H) al segon a una malla de línies i punts que conformen la visió 

frontal en 3D fins a complementar la part verbal del logo sumant a un imagotip un gràfic simple 

emulant les peces d’un muntatge.  

 
Figura 14: Logos en codi (morse). 

 

Arc de sant Martí bàsicament simbòlics.  Una sola línia contínua que juga amb els colors i la 

transparència es converteix en un imagotip, assenyalant un flux de moviment a través de la línia.  

Ens evoca aspecte 3D.  Denota dinamisme i canvi, evolució i activitat, la gamma de colors àmplia és 

com un recorregut per les sensacions que els diferents colors provoquen al nostre subconscient.  El 

dinamisme de les formes i angles reforça la sensació de moviment i canvi. 

 
Figura 15: Logos amb degradat multicolor. 

 

Detall que recorren els tres tipus de signes i connecten amb esquemes vintage.  El tret central és la 

textura generada amb el detall dels patrons utilitzats, lluny de l’aspecte fet a mà, conjunta el detallisme 
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de patrons amb la repetició d’elements.  Té una alta reminiscència vintage, a les catifes perses o als 

tèxtils indígenes.  També transcendeix la subestructura del disseny (Kinfolk) en un aspecte que 

sembla un Blueprint15.  

 
Figura 16: Logos de detall. 

 

Ombres emulant relleus en 3D i amb un alt contingut tipogràfic.  Sense entrar a valorar 

individualment cada element de la tendència, l’ús del ombrejat per crear efecte 3D ressalta 

rotundament l’element sobre el fons i el dota de rellevància enfront de la resta d’elements que hi 

puguis ser presents.  Marca una direcció de forma inequívoca.    

 
Figura 17: Logos amb ombres. 

 

El que podem observar es que hi conviuen molts estils diferents des d’estils retro a moderns patrons, 

des de tipografies manuals, majúscules, minúscules, bold, condensed, light al joc clàssic de les tres 

formes bàsiques (quadrat, cercle i triangle).  Bill Gardner resumeix en tres aspectes l’essència del 

camí a recórrer.  En primer lloc ressalta la preponderància del icones que a més encarnen nous 

significats, com per exemple un núvol que enlloc de referenciar el temps meteorològic referencia 

emmagatzematge de dades, amb un estil mono línia simplificant el gràfic fent-lo més llegible i 

consistent i adaptable.  Les xarxes socials visuals com Pinterest, Instagram o Tumblr denoten que el 

món i la comunicació així com l’emissió d’opinions és més visual, fet que comporta que els usuaris 

utilitzin el llenguatge visual com a mitjà d’expressió.  En tercer lloc la versatilitat i adaptabilitat a 

diferents dispositius i mitjans serà bàsic. 

 

                                                        
15 Blueprint. Dibuix tècnic avantprojecte. 
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En quant al disseny de webs, i sota l’opinió de awwwards.com i webbyawards.com que 

respectivament explora les tendències del futur de disseny web i premia les millors webs, les 

tendències es poden concretar en: 

Vídeos i imatges a tota pantalla al Home de la web referenciant el tema de la web.  Aquesta 

tendència no només ve de la mà d’un fet irrefutable com és que el nostre llenguatge de comunicació 

està esdevenint més visual encara (la proliferació de continguts visuals i xarxes socials visuals en son 

un exemple).  Per un altre cantó la comunicació és més efectiva i impactant deixant el seu missatge 

amb més eficiència en forma d’imatges.  La tecnologia actual permet la inclusió d’imatges i de vídeo 

d’alta qualitat en els llocs webs sense restriccions, degut a l’avanç de la velocitat de connexió i als 

còdecs de compressió actuals.  Imatges i vídeos que expliquen històries i estalvien paràgrafs textuals 

explicant la nostra història.  Una sola imatge/vídeo sumada a altres elements que veurem (tipografies 

netes, icones simplificats) ajuda a la comprensió i a la usabilitat del lloc, centrant l’atenció. 

 
Figura 18: Imatge a tota pantalla. <http://heathlife.co.uk/> 

 

 

Disseny adaptable (Responsive Design) per a tots els dispositius i menús estil dispositiu mòbil a 

totes les versions.  Els hàbits de consum de continguts no fan més que evolucionar, es tracta d’un 

consum multiplataforma, multipantalla i ubicu.  El que significa és que els llocs webs s’han d’adaptar 

a diferents dispositius, amb diferents mides i resolució de pantalla i en diferents ubicacions i per tant 

diferents nivell d’atenció per part de l’usuari.   Això determina que necessitem no només un disseny 

modular de productes multiplataforma i adaptables a diferents dispositius sinó que els continguts 

també s’han d’adaptar a diferents prioritats en funció de contextos de consum diferents.  Més que 

disseny adaptatiu parlem de disseny flexible i adaptat.  Aquesta adaptabilitat també ha creat una 

tendència en aplicar el menú estil mòbil a la versió d’escriptori, homogeneïtzant aspectes visuals. 

Podem dir que és la gènesi d’un nou icona que s’ha estandarditzat.  
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Figura 19: Responsive design. <http://locomotive.ca/en/> 

 

Simplificació dels icones amb versions lineals dels icones, però també ús d’icones més elaborats. 

Es tracta d’utilitzar els icones per sintetitzar la informació.  A la nostra societat el temps és or, i 

l’emprem dosificant cada esforç i mesurant en què el gastem.  SI hi ha un àmbit on el temps i la 

velocitat cobra especial rellevància és en el consum de continguts digitals sia on sia.  Imaginem un 

adolescent davant una videoconsola on el joc no avança en temps real i la crispació traduïda en mala 

experiència d’usuari i desinterès que això provoca.  Traslladem l’exemple a una web on tractem de 

captivar l’usuari, el tems i la latència del sistema son crucials.  Així les estratègies de creació d’icones 

que transmetin l’essencial és idònia per aconseguir mantenir l’interès i la permanència al nostre lloc 

web.  Aquesta simplificació ha d’anar acompanyada d’eficiència.  Cal estar atents als nous 

significats que els símbols van assolint. 

 
Figura 20: Ús d'icones. <http://bluegg.co.uk/> 

 

 

Aspecte de desordre ordenat en pantalla.  Un desordre controlat no ha de tenir cap altre 

intencionalitat que l’originalitat, trencar la monotonia i conjugada amb la simplicitat ajudar a una bona 
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interacció, a assolir un grau d’eficàcia comunicativa que generi interès.  És evident que totes les 

tendències estan interrelacionades.  La factura de les imatges ha de ser perfecta, amb cura de que 

l’expressivitat i la sintaxi, l’ús de les retòriques visuals i la ubicació en pantalla obeeixi a una narrativa 

organitzada i concreta.  De res val una cadena d’imatges sense cap ordre ni intenció.  

 
Figura 21: Desordre ordenat. <http://bricedarmon.com/> 

 

Efecte paralax16 lligat a l’ús de l’scroll en detriment dels clics en la navegació i tipografies netes i 

rotundes, més disseny tipogràfic.  En aquest punt la simplicitat i la cerca d’una millor experiència 

d’usuari ens porta a la reflexió següent; una estructura de navegació a través de diferents pàgines a 

través d’enllaços i clics de botó, o una sola plana amb navegació a través d’scroll.  Evidentment la 

dimensió i abast de la web pot complicar les coses.  Però la tendència és a simplificar i això val tant 

per la concreció i economia de continguts reduïts a allò essencial com per la navegació i localització 

de continguts.  En un primer nivell de navegació tot en una sola plana i accessible a través de l’scroll 

ens funcionarà, secundàriament per l’accés a més informació sobre els continguts serà necessari 

accés a altres planes via enllaços. L’efecte paralax va lligat a l’scroll, al navegar per la pàgina els 

elements del fons es mouen més lentament que els més propers. Personalment crec que s’allunya del 

minimalisme i els principi KISS.  Un aspecte important i que ressalta els missatge i la seva penetració 

en l’usuari és la tipografia, si el nostre univers comunicatiu és visual i a nivell de consum de continguts 

cada cop ho és més, l’ús de la tipografia ha d’estar lligat a les seves possibilitats de comunicació duals 

com a forma visual i com a significat.  Així la tipografia rotunda, neta i amb impacte visual serà la que 

millor comunicarà, haurem d’esforçar-nos per aprofundir en un disseny tipogràfic adient, que 

complementi perfectament l’impacte dels aspectes gràfics de la nostra web. Identificar missatges amb 

la tipologia de cada tipografia serà un element a explorar a nivell comunicatiu.   

                                                        
16 Efecte Paralax: el fons es mou a diferent velocitat que el contingut al realitzar scroll. 
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Figura 22: Disseny tipogràfic. <http://packdog.com/preview?hasdog=true> 

 

 

Botons fantasmes amb formes planes i textos simples (també observem icones lineals).  Reforçant 

les icones i ajudant a les trucades a l’acció basarem la seva implementació en els principis del 

minimalisme.  És la conjugació de la tipografia com a element comunicatiu i de recolzament i 

redundància amb la iconografia. 

 
Figura 23: Botons fantasma. <http://www.iuvo.si/> 

 

Disseny amb targetes a l’estil Pinterest.  L’estil modular de composicions en targetes de diferents 

mides i formats, amb un aspecte de collage, ens recorda al desordre ordenat abans mencionat, 

merament visual cobra sentit en funcions d’ordenació dels continguts i marcant una direcció en la 

narrativa de la pàgina.  Esquemàticament ens delimita una graella que apel·la a l’ordre. 
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Figura 24: Card design. <https://dribbble.com/shots/1454695-Etiolate-Tumblr-Theme/attachments/215438> 

 

 

Flat Design17 o disseny pla tornant a les formes geomètriques i el dibuix vectorial.  Tal i com s’ha 

repetit al llarg d’aquest punt del projecte, totes les tendències aquí recollides tenen un element al 

voltant del que pivoten i és el minimalisme.  El concepte del Flat Design és un concepte de disseny 

molt net, clar i que connecta a la perfecció amb el que hem anomenat Responsive Design.  Es tracta 

de l’ús de formes geomètriques, colors plans i cridaners i icones enlloc d’imatges complexes.  

Elimina les ombres, efectes de profunditat, bisellats, gradients i efectes tridimensionals. El Sistema 

Operatiu mòbil d’Apple iOS7 i Windows 8 en son exemples clars.  L’objecte principal d’aquest estil de 

disseny és que l’usuari tingui una millor interacció, una navegació més clara i àgil.  Mostrant només 

allò essencial per l’objecte de la web i les necessitats de l’usuari. 

 
Figura 25: Icones iOS7 Apple©. 

                                                        
17 Flat Design o disseny pla és un estil de disseny sense elements estilístics i que provoca la il·lusió de tenir 3 dimensions.  És 
un disseny minimalista.  
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Figura 26: Pantalla Inici Windows© 8. 

 

Aquesta tendència es contraposa a la tendència a la intenció d’imitar els objectes del mon real/físic a 

les interfícies d’usuari en un ànim de facilitar el reconeixement i familiarització a l’usuari no acostumat 

a interfícies.  Aquesta tendència anomenada Skeuomorphism, el disseny esqueuomòrfic és aquell 

que està realitzat per semblar-se el més possible al material original. 

 

 
Figura 27: Vista de la llibreria de l’app iBooks a iOS5 d’Apple©. 
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Figura 28: Flat design. <http://www.themeskingdom.com/> 

 

Infografies substituint les informacions llargues i tedioses. Una infografia ens permet mostrar, 

comparar, correlacionar i explorar dades d’un cop d’ull, permet sintetitzar les idees textuals combinat 

tot una sèrie de símbols gràfics que de forma estandarditzada comuniquen conceptes, així de nou 

apel·lem a la cultura visual per tal de simplificar la transmissió del missatge, de la informació, a més 

aportem les eines perquè l’usuari que no es vulgui quedar en la primera capa superficial de contingut 

pugui explorar amb més deteniment la mostra d’informació de la mà de la interacció que podem dotar 

les infografies.  En aquest particular son interessants les aportacions d’Alberto Cairo en l’àmbit teòric 

i pràctic al llibre “The Functional Art” (2013), i la particular visió de la infografia de Nicholas Felton. 

 

 
Figura 29: Infografia. <http://futureofcarsharing.com/> 
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Pel que fa al disseny d’apps, a les tendències ja exposades pel disseny web i tenint en conte les 

característiques dels dispositius com la seva mida i les seves possibilitats de geolocalització afegirem 

l’augment de la connectivitat i l’ocultació dels menús mentre no són necessaris.  Es tendeix a 

homogeneïtzar el disseny web i d’apps cap a un mateix terreny compartit on no distingim si estem a 

una app o a una pàgina web. 

 

4.3 Bases teòriques de referència. 

Les bases teòriques de referència combinades amb l’estat actual cap a on evoluciona per un cantó la 

construcció i gestió de marca, i per un altre la creació web i d’apps ens portaran cap a la metodologia 

que en apartats posteriors detallarem.  

Però és del tot necessari establir el marc de referència. 

El projecte de creació d’identitat corporativa i desenvolupament gràfic motiu d’aquest projecte parteix 

de zero en el sentit que es tracta d’una hipotètica nova empresa que ha de generar absolutament tot el 

seu univers visual, a partir d’un briefing que introduirem en apartats posteriors. 

Aquest particular presenta avantatges i inconvenients.  Avantatges ja que podrem generar de forma 

global i orgànica tota la identitat sense tenir que redissenyar cap element, partim de la total llibertat 

d’acció.  Inconvenients ja que al no tenir història, els elements gràfics que crearem, les tipografies, 

els colors, etc no tindran un significat lligat a la marca i els haurem de dotar de significat. 

 

La imatge i la comunicació visual. 
Signes. 

La semiologia és la ciència que estudia el signes, la seva estructura i la forma en com es relacionen el 

significant (la forma del signe) i el significat (el concepte/idea que representa), en aquest punt trobem 

que des del segle XIX es confronten dues visions diferents, la visió dualista del signe de Ferdinand de 

Sausserre (Bally, Sechehaye, 1916) exposat al principi d’aquest paràgraf (significant i significat) i al 

visió triàdica del signe de Charles Sanders Peirce que descriu que tota síntesi proposicional implica 

una semiosis articulada en tres elements: el signe o representamen que està en lloc de l’objecte, 

l’objecte representat pel signe i l’interpretant o signe representat a la ment de qui l’interpreta.  

Sigui com sigui, com signes gràfics poden establir tres tipus de relació amb el seu referent: de similitud 

(icona), de relació causa-efecte (índex) o una relació arbitrària establerta per convenció (símbol).  

 

Registres comunicatius. 

La retòrica visual sistematitza procediments i tècniques d’ús del llenguatge visual per persuadir, 

comunicar i amb finalitat estètica.  Els sentits figurat i propi dels conceptes/elements representats 

han de tenir alguna relació. 

Hi ha 4 grans blocs de transmissió de missatges de forma no literal (retòrica visual): 

- Retòriques de substitució com la metàfora, l’al·legoria, la metonímia, la sinècdoque o la 

prosopopeia. 

- Retòriques de comparació com el símil o paral·lelisme i l’oposició. 
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- Retòriques adjuntives com la hipèrbola i la repetició. 

- Retòriques supressives com l’el·lipsi i la perifrasi. 

 

Els signes a les marques esportives. 
Si realitzem un recull de la part gràfica de les marques esportives en el que fa al seu element més 

identificador, l’Imagotip o Isotip, podem veure que l’ús que se’n fa segueix una sèrie de patrons. 

Identifiquem dues tendències inicials molt marcades, la primera és a emprar un isotip on el símbol 

emprat son la/les inicials de la part verbal del logo o de la marca, i una segona tendència a emprar un 

gràfic que va des de l’icone (d’animals, muntanyes, fulles) a l’índex (empremtes, etc.) per acabar amb 

formes simbòliques triades per convenció. 

A la captura següent podem observar com marques com Salomon, New Balance, Merrell, Asics, 

Under Armour i Joma empren isotips que essencialment o explícitament son les seves inicials. 

 
Figura 30: Isotips de diferents marques esportives. Salomon, New Balance, Merrell, Asics, Under Armour i Joma. 

 

A la següent captura observem com l’isotip és un gràfic que va des de referències de similitud a 

diferents animals, índexs com les empremtes o símbols arbitraris com els 5 hexàgons de Vivo 

Barefoot (Tot i que es poden interpretar com la representació de la inicial de la marca). 

 
Figura 31: Isotips de diferents marques esportives.  Newton Running, On Running, Puma, Reebok (acual), Reebok (Anterior), 
Vivo Barefoot, Inov8, La Sportiva, Kalenji, Saucony, Mizuno, Brooks, Adidas (línia rendiment), Adiidas (Línia histórica), Asics i 
Kelme. 
 

Si observem amb deteniment aquests isotips, en especial els del segon grup, la majoria tracten de 

mostrar un aspecte dinàmic degut al desequilibri compositiu de la imatge, tots expressen velocitat, si 

indaguem en l’origen de la inspiració de la majoria, el gràfic vol representar o les cames d’un corredor 

(Newton Running), un puma, un antilop africà (Reebok, la versió antiga), l’empremta d’un peu o un felí, 
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un riu (Saucony), etc.  Tots ells temes relacionats amb atributs com la força, la velocitat, la potència i 

la natura.  

Altres van més enllà i encarnen de forma abstracte els valors de la marca, com el cas d’Adidas, on 

l’isotip en forma de fulles vol representar la història i l’herència de la marca, i l’isotip de les tres ratlles 

inclinades vol representar el futur de la marca i la seva eficiència.  En el cas de Reebok l’isotip 

original era una representació d’un antílop africà (anomenat rhebok) i en el seu redisseny el nou isotip 

triangular vol representar els canvis que qualsevol persona experimenta als superar els seus límits; 

els físics, mentals i socials. 

 
Figura 32: Evolució dels isotips d'Adidas i Reebok. 

 

Sense dubte molts d’ells semblen estar inspirats en el símbol pioner en identitat gràfica en marques 

esportives; Nike, els Isotips de Kalenji, Saucony, Mizuno, Brooks inclús la versió antiga de Reebok i el 

d’Asics, així com el de la marca xinesa Li-Ning ens recorden el traç i el desequilibri de l’isotip de Nike. 

 
Figura 33: Isotips de la marca Xinesa Li-Ning i la Nord-americana Nike. Estàtua de la deessa grega Niké. 

 

Per al disseny del logo de Nike, la creadora Carolyn Davidson es va inspirar en la deessa grega Niké 

que significa victoriosa, el gràfic està inspirat en la representació d’aquesta deessa, en concret en les 

ales. 

Si en fem una síntesi, podem afirmar que la simbologia emprada tracta de transmetre i reafirmar 

valors molt bàsics de l’ésser humà, com la lluita (potència, velocitat, força), transcendir (victòria, deixar 

empremta) o marcar el territori (els tangibles amb la/les inicials).  Tenen similitud amb les pintures de 

guerra de les tribus arcaiques, i els pictogrames d’animals, en certa forma, ens recorden les pintures 

rupestres. El que denota un esforç (i això queda palès a les campanyes publicitàries) per connectar 

amb els instints més bàsics de supervivència i lluita de l’ésser humà, de l’èpica i la victòria.  Sense 

oblidar el concepte de tribu, tractant que pertanyem a una o altra tribu corredora.  Malgrat que les 

marques fan molta incidència als desenvolupament tecnològic dels seus productes, a la seva 

simbologia (de moment en el que fa als isotips) és gairebé absent, potser els isotips de On Running, 

Vivo Barefoot i la nova versió de Reebok connecten amb aquesta idea.  A la captura següent 

observem com els hexàgons que conformen l’isotip de Vivo Barefoot ens poden recordar els píxels 
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d’una imatge, inclús el disseny en malla de les molècules.  Per la seva part l’isotip de Reebok, un 

triangle al que anomenen delta combina les formes estable del triangle i l’estrella de tres puntes que 

es forma a l’interior i connecta amb la idea que marquen els seus nous productes (estabilitat per millor 

rendiment), finalment l’isotip d’On Running ens recorda (i no només en el gràfic) el botó o l’ordre 

d’engegat d’un dispositiu. 

 
Figura 34: Logos "tecnològics". Per ordre, Vivo Barefoot, Reebok i On Running. 

 

En el repàs de les tipografies i els colors que empren les marques anirem veient com aquesta 

tendència va agafant cos.  

 

Tipografies. 

Les lletres, al marge de la seva evolució des de concepcions diferents han acabat essent signes que 

en relació uns amb els altres formen elements (paraules) que amb l’evolució dels llenguatges escrits 

han servit per la comunicació oral i escrita.  Les lletres encarnen sons bàsics i les paraules sumen 

aquests sons en elements que signifiquen conceptes abstractes lligats al referent per diverses 

estratègies, en la major part de forma arbitrària. 

L’element mínim, la lletra, comprèn les tres formes bàsiques fonamentals: el cercle, el quadrat i el 

triangle i les seva simplificació en quatre línies fonamentals (vertical, horitzontal, diagonal i corba).  

Les tipografies es caracteritzen en elements que les defineixen (una explicació extensa excedeix 

l’objecte d’aquest treball) i que determinen la seva llegibilitat en funció del mitjà. Les característiques 

generals aplicables a l’entorn digital son: 

- Un bon espaiat entre lletres i paraules. 

- Una mida de font entre 10 i 13 punts.  

- Una jerarquia clara entre títol, subtítols, text, i dintre del text diferenciar cites, termes tècnics i 

neologismes. Destacar i emfatitzar parts del text. 

- Amplada raonable dels paràgrafs i justificació del text a l’esquerra (aproximadament 70 

paraules). 

- Ús de dues tipografies diferents (amb i sense serif18). De pal sec19 pel cos del text ja que 

aporta millor llegibilitat en pantalla. 

                                                        
18 Serif: Són traços terminals que rematen les lletres, també anomenats gràcia amb intenció ornamental. 
19 Pal sec: Referit a tipografia on els traços no estan rematats pels serifs. 
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- Ús moderat de color.  

 
Figura 35: Anatomia de la tipografia20. 

 

La tipografia a les marques esportives. 

La tipografia en les marques esportives (com en tot el Branding en general) té dos usos diferenciats, 

en primer terme formant part del logo en la seva part verbal o logotip i en segon terme es converteix 

en l’eina de comunicació textual; la tipografia que la marca empra en les seves publicacions i 

missatges. 

En primer terme explorarem l’ús que se’n fa als logos. 

Logos tipogràfics. 

En aquest sentit trobem, relacionat amb la classificació que hem realitzat al punt anterior (Isotips amb 

tipografia i isotips gràfics), que en uns casos la tipografia torna a ser un símbol visual més que la 

representació d’un so i que signifiquen una paraula sencera (el nom de la marca), en quant a la seva 

aparença no hi ha direccions concretes, sembla que cada marca tria un camí, des de tipografies que 

formen isotips simètrics, asimètrics, equilibrats, desequilibrats fins a istotips a mig camí entre 

tipografia i gràfic.  Veure figura 30. 

L’altre cas, quan la tipografia forma part del logo acompanyant a l’isotip trobem que hi conviuen un 

recull heterogeni d’estils, des de tipografies bold i condensed (Puma i Nike, p.e), itàliques (Nike, 

Brooks i Inov8), tipografies especials com la de Newton, La Sportiva, Kalenji, Inov8 i Mizuno retocades 

o dissenyades especialment, amb majúscules tot el text o minúscules o la combinació de majúscules i 

minúscules.  

                                                        
20 Nota legal: © UOC. Creative Commons Reconeixement Compartir Igual 3.0-es. Imatge d'elaboració pròpia basada en un 
gràfic extret d'E. Fuentmayor (1996). Ratón, ratón. Barcelona: Gustavo Gili. 
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Figura 36: Tipografies dels logos esportius. 

 

A tots els exemples es prioritza una bona llegibilitat amb la tria de tipografies ben recognoscibles i amb 

bona sonoritat també.  Es juga amb la distància entre lletres per equilibrar i/o donar tensió visual com 

succeeix amb Nike i Puma o amb Vivo Barefoot reduint la distància entre les dues paraules i jugant 

amb el gruix de la lletra en cada paraula.   

  

Tipografia corporativa. 

Pel que fa a la tipografia que cada marca tria per les comunicacions que realitza, el més habitual és 

triar una tipografia que contrasti amb la emprada en el logo i en els titulars, s’acostumen a triar dues 

que contrastin prou.  

 

Color. 

La percepció visual desenvolupada per l’ésser humà està compresa dintre de l’espectre 

electromagnètic que s’ha anomenat l’espectre visible que contempla des de la frontera de l’infraroig 

fins la de l’ultraviolat, entre 380nm i 780nm respectivament. 

L’aspecte, però, que ens interessa pel nostre projecte son les concepcions simbòliques del color.  

Trobem una sèrie d’hipòtesis que configuraven un paradigma sobre el color que va ser qüestionat 

l’any 1997 per Barbara Saunders i J. Van Brakel (Saunders, Brakel, 1997).  Aquest paradigma 

postulava que: 

- El color és autònom, és comú i universal a escala perceptiva i lingüística. 

- El color es descriu amb tres atributs: to, saturació i lluminositat. 

- Hi ha 4 tons bàsics: vermell, verd, blau i groc. 

- Els tons descrits s’organitzen en 2 oposicions psicològiques: vermell/verd i blau/groc. 

Després del seu treball de revisió van concloure que les concepcions sobre el color son resultat d’un 

bagatge concret i: 

- No hi ha categorització del color a nivell fisiològic. 

- No hi ha categories bàsiques universals dels colors. 

- No hi ha atributs universals. 

- El color no és autònom. 
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Tenint en conte aquests aspectes i en el moment present si és evident que el resultat del nostre 

bagatge i de la globalització (en comunicació) ha portat a que els colors tinguin un significat inherent 

fruït del moment històric.  Però també podem aprofitar per crear associacions noves. 

Eva Heller al seu llibre “Psicologia del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la 

razón” (Heller, 2011) en fa un recull dels colors i les seves combinacions i els efectes que tenen a 

nivell comunicatiu sobre els nostres sentiments i la nostra raó. 

De forma sintètica descriurem quatre colors per la seva importància actualment: 

BLAU. 

És un color fred, que en senyalística (en funció de la forma) indica permís o obligació i indica 

destinacions i sortides.  El preferit a les cultures europees.  S’identifica amb la dreta política i la 

concòrdia i neutralitat. 

VERMELL. 

És un color càlid, en senyalística determina perill, prohibició o restricció. S’associa al món sindical 

obrer, al comunisme i socialisme i altres posicions d’esquerres. Color nacional de la Xina. 

VERD. 

És un color fred, s’identifica amb moviments ecologistes i l’ecologisme polític.  En senyalística dona 

pas.  Es vincula amb la natura.  No té connotacions negatives. 

GROC. 

És un color càlid.  Dona llum a les combinacions de color.  S’associa als llocs tropicals, a l’alegria, 

optimisme i dinamisme.  Color nacional de Brasil.  En esport s’identifica amb el Tour de França. 

   

El color a les marques esportives. 

Les paletes de colors que utilitzen les marques esportives son colors saturats, sobretot el blanc, el 

negre, el vermell i el blau. Per exemple Adidas empra el negre, el blanc i el blau, Nike el negre, el 

blanc i el vermell, New Balance, Reebok i Puma el negre i el vermell, Saucony sobretot el vermell, 

Mizuno i Brooks el blau i el negre i Newton sobretot el vermell i el groc.  Malgrat tot, els colors en 

poques ocasions, en les marques estudiades, són un tret massa característic de la marca, es tracta 

més aviat de l’associació dels colors, amb l’isotip en uns casos i amb el logotip en altres el que 

identifica la marca.   

En apartats posteriors veurem que els colors i la tipografia no són elements identificadors, en depenen 

d'altres com el símbol gràfic, en son complementaris, el que no treu que es tracti de dotar-los de sentit 

en els aspectes senyalístics i qualificadors com veurem definits més endavant.  El que si podem 

concloure és que l'ús del color per part de les marques d'aquest sector està acotat a un registre 

cromàtic molt reduït i molt normalitzat, veurem tot seguit algun exemple diferent. 

 

Si és cert que hi ha algunes marques com LaFuma i La Sportiva que si es caracteritzen per una paleta 

de colors concreta i no tant comú a la majoria de marques, en el cas de La Sportiva a més tenim un 

isotip combinant una sèrie de colors que ajuda a fer detectable la marca. 
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Figura 37: Logos de LaFuma i La Sportiva. 

 

Observem que Lafuma utilitza una tipografia sense retocs acompanyada d’un isotip amb un 

cromatisme molt concret i lluny de la majoria de colors emprats en les marques d’aquest sector, la 

sensació és de serenor i equilibri, sense estridències i apel·lant a la natura.  La Sportiva pel seu 

cantó utilitza una tipografia pel logotip especial, amb la característica diferenciadora de la lletra “a”, 

més agressiva i amb un isotip amb un color més cridaner i unes formes que denoten tensió i associem 

a un esport de muntanya més dinàmic i de risc.   

 

Identitat Gràfica. 

Un programa d’identitat és un conjunt de normes i pautes que regulen i orienten com una marca es 

presenta públicament.  Dona coherència i homogeneïtza els missatges que s’emeten sobre 

l’organització.  Tracta de fer identificable i reconeguda la marca/empresa. 

La identitat gràfica és una part de la identitat visual dintre del programa d’imatge corporativa. 

El programa d’identitat distingeix els trets gràfics en 3 blocs: 

- Trets estables. Es mantenen inalterables en qualsevol tipus d’aplicació. 

- Trets variables. Poden o no aparèixer de forma alternativa en funció del tipus d’aplicació. 

- Trets lliures.  Son elements i aspectes gràfics que no apareixen al programa però que no hi 

entren en contradicció. 

El color com identificador dintre del programa té dues funcions, la primera senyalística fent detectable 

la presència física o simbòlica i la segona és qualificadora associant conceptes a la marca. 

La identitat gràfica no transmet sentit per si mateixa. Són els productes i/o serveis i l’acció 

comunicativa qui te com a objecte vincular valors/idees a unes formes gràfiques. 

Els elements bàsics d’identificació seran el Logotip i l’Imagotip, la/les tipografia/es i paleta de colors.  

Veurem com es complementaran amb altres elements que hem descrit al capítol 2. 

Norberto Chaves (Chaves, 1990) distingia 2 tipus d’identificadors gràfics, els que tenen capacitat 

identificadora autònoma o identificadors independents (símbol gràfic, logotip) i els que depenen 

dels identificadors independents per tenir capacitat identificadora o identificadors complementaris 

(tipografia, color). 

El nom i el logo són dos elements vitals en la identitat corporativa, ja que esdevindran la imatge de 

l’entitat. 

El logo al seu torn es composa del logotip o forma visual que pren el nom, és la part escrita i el símbol 

gràfic o imagotip que és el gràfic. 
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Figura 38: Logo descompost en Imagotip i Logotip. 

Imatge emprada sota el dret de citació i propietat de Newton Running ©. 
 

El programa d’identitat en el seu manual o llibre d’estil detallarà una explicació sobre el significat del 

logo, la composició del mateix sobre una retícula exposant els usos permesos i els no permesos, 

versions del logo i l’àrea de seguretat del mateix, així com les mides mínimes de reproducció. Mostrar 

al paleta de colors corporatius, les tipografies i l’ús de la imatge corporativa en diferents aplicacions 

com en papereria, web, apps, etc. 

 

La identitat gràfica a les marques esportives. 

Fins aquest punt hem realitzat un recorregut pels elements que conformen la identitat gràfica en 

marques esportives, sobretot les del sector del running, hem tractat de treure'n una síntesi dels seus 

trets més característics i hem conclòs una sèrie de tendències.  Aquestes tendències queden 

reflexades en els diferents manuals d'identitat gràfica corporativa de les marques, fent una cerca 

general a la xarxa, en conjunt, les dues grans marques dominadores; Nike i Adidas segueixen 

esquemes de treball molt paral·lels i la seva és una lluita aferrissada per dominar un mateix mercat i 

atreure uns targets molt similars.  Els seus manuals d'identitat gràfica així com les seves campanyes 

de màrqueting demostren la ingent quantitat de recursos que hi dediquen, atresorant els icones de 

l'esport repartits com a ambaixadors de marca entre les dues multinacionals.  Fent referència a 

reflexions dutes a terme al punt referent als signes a les marques esportives a aquest mateix apartat, 

una lluita per atreure individus cap a les seves tribus corredores. 

Altres marques, com poden ser Asics apel·len més a les comunitats de corredors sense centrar 

l'atenció en icones del món de l'esport (running) com ho demostren les seves campanyes de 

màrqueting.  

Totes elles, partint d'una estètica molt similar en els seus manuals d'identitat gràfica, tampoc varien 

l'estratègia en com atraure al target emprant els valors que hem resumit en aquest mateix punt, crides 

a l'esforç, la competitivitat, la victòria, la fama i reconeixement, la glòria, etc.  

 

Partint d'aquest enfoc generalista del mon de les marques de running, en el punt següent ens 

centrarem en les marques que conformen l'ecosistema on volem desembarcar la nostra marca, 

enumerarem i cercarem els trets característics de les marques de Natural Running i de Running 

minimalistes. 
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4.4 Altres projectes/estudis/productes similars o relacionats. 

Dintre del mercat del running podem trobar algunes marques que tenen una filosofia similar al projecte 

que aquí desenvoluparem.  Trobem que dintre del mateix marc conceptual hi ha diferents 

plantejament dintre del Natural Running.  Farem un recorregut general per totes elles abordant la 

seva proposta com a marca en l'àmbit dels valors que tracten de transmetre, així com el mode en que 

es posicionen per acabar repassant la seva identitat visual. 

 

En primer lloc trobem el que anomenem calçat minimalista amb soles molt primes i totalment planes, 

tot i que moltes marques en fabriquen ens centrarem en les que és la seva única proposta. 

- Vivo Barefoot. <http://www.vivobarefoot.com/es> 

Vivo Barefoot només fabrica calçat minimalista, no només per córrer sinó pel dia a dia.  La 

seva filosofia d'empresa es basa en un codi ètic centrat en fabricar calçat amb components 

reclicats tant com es pugui, el més lleuger possible per la càrrega mediambiental que suposa i 

de llarga durada. La idea és que de forma natural el nostre cos posseeix la tecnologia que 

necessitem per caminar i córrer sense esmorteïment ni protecció excessiva.  Pel que podem 

veure a la xarxa i a la seva web, el logo està composat per un isotip format per 5 hexàgons 

formant la lletra “v” i el logotip en majúscules amb la paraula Vivo Barefoot sense espai entre 

les dues paraules i diferenciades per l'acabat bold de la primera i normal de la segona.  El 

color emprat és el Vermell per l'isotip i negre per la tipografia, sense tagline.  Trobem una 

linia gràfica molt simple.   L'estètica mostrada a la web s’instal·la perfectament en les 

tendències exposades a capítols anteriors i també veurem com encaixa en les premisses que 

el Briefing del nostre producte marcarà més endavant mostrant opcions per aprendre i donant 

consells, hi ha la evident opció de compra. Els principis de la marca es poden resumir en 

sostenibilitat, salut, aprenentatge, solidaritat.  En cap moment apareixen les premisses que 

proposen les marques tradicionals explorades en els punts anteriors.  I en resum la imatge 

projectada a nivell merament gràfic és poc memorable i poc sòlida, passa desapercebuda 

sense impacte visual, massa neutre. No aglutina la proposta de valor. 
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Figura 39: Web de Vivo Barefoot. 
 

- Vibram Five Fingers. <http://www.vibramfivefingers.it/default.aspx> 

Vibram Five Fingers només fabrica calçat minimalista per tot ús, originalment fabricava soles 

(Vibram) i inspirats en el Barefoot projecta i dissenya les característiques sabatilles amb cinc 

dits on cada dit queda encaixat a modus de mitjó al calçat.  La filosofia de la marca és molt 

similar a Vivo Barefoot, no facilita massa informació sobre la filosofia empresarial, i la imatge 

que transmet és més agressiva i competitiva que Vivo barefoot, sobretot pel que podem 

observar a la seva web.  La web no encaixa en la línia que hem definit com a òptima segons 

les tendències actuals ni els principis en que ens basarem pel nostre projecte.  En tant a la 

seva identitat gràfica corporativa, el seu logo està composat per un Isotip que és un emblema, 

ja que es tracta d'una octògon simètric però no regular (més ample que alt) amb la inscripció 

Vibram al centre i la seva part textual la complementa la llegenda fiivefingers amb una 

tipografia pròpia de pal sec.  Els colors emprats son el groc per l'Isotip i negre per la 

tipografia.  En realitat el logo és la suma d'un logo (el format per l'isotip i la seva inscripció 

textual) original de la marca registrada Vibram per soles i la seva línia de calçat pròpia 

encarnada en el text fivefingers.  A nivell estrictament visual la imatge projectada és pobre, 

molt desequilibrada i sense una estructura sòlida. 
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Figura 40: Web de Vibram Fivefingers. 
 

 

En segon lloc trobem marques que no tenint calçat minimalista fabriquen calçat pensat per córrer de 

forma natural i implementen tecnologies per potenciar el Natural Running. 

- Newton Running. <http://www.newtonrunning.com/> 

Newton Running te una proposta semblant a les marques tradicionals generalistes, proposa 

calçat per corredors recreacionals i els que cerquen rendiment, proposen córrer de forma 

natural però no minimalista, o sigui amb protecció.  Incorporen un codi ètic basat en la 

sostenibilitat i transparència empresarial i de bones pràctiques, recolzen causes caritatives a 

través de l'esport.  La seva web és també un bon exemple que encaixa en les tendències 

que inspiraran la nostra proposta, encara que amb alguns detalls que no hi encaixen a la 

perfecció.  En tant a la seva imatge corporativa, és dels pocs que hem pogut obtenir el 

manual i podem dir que és un perfecte exemple a seguir (s'adjuntarà com annex 

complementari), ens aporta informació de la seva paleta de colors principal que consta de 

vermell, groc, verd i gris, ens detalla els colors complementaris que formen part dels tangibles 

del producte (les soles i els seus sistemes d'esmortiment) i dels titulars i acompanyant 

fotografies. Ens detalla el logo i les seves dimensions, espai de seguretat i components, els 

logos alternatius i els colors i composicions permeses i les no permeses.  També inclou 

informació del logo secundari i els seus usos.  Presenta la seva tipografia i finalment detalla 

la implementació de la identitat en diferents aplicacions com propaganda i roba.  El 
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destacable és la varietat de colors corporatius emprats, que al meu entendre volen abastar 

massa espectre i dispersen en cert sentit la identitat.  Si bé a nivell visual el logo i la identitat 

visual resulta sòlida i coherent, amb impacte i pregnància. 

 
Figura 41: Web de Newton Running. 

 

- On. <https://www.on-running.com/es-es/> 

Com l'anterior marca estudiada, forma part de l'ecosistema de les grans marques en l'enfoc 

competitiu i de proposta de valors, potencia a la web la seva tecnologia pròpia, exactament 

igual que Newton Running, sense accés al seu manual d'identitat i només explorant els seus 

productes i la seva web el que podem concloure és la perfecta factura en els seus productes, 

sense dubte els més homogenis en quan a la seva estètica (encaixen en el sistema visceral 

de presa de decisions), la seva web és de les més ajustades a les tendències actuals i denota 

un enfoc cap a la xarxa, la proposta té en conte aspectes que hem explorat com crear 

comunitat, un disseny molt net i clar tendint al minimalisme, especialment al home.  En tant a 

la imatge que projecten, visualment el logo és molt simple però efectiu, molt memorable i 

sòlid.   
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Figura 42: Web de On Running. 

 

 

En quart lloc tenim marques que tot i no ser l’únic enfocament, el Natural Running i/o minimalisme 

està molt estès de forma preponderant en la seva oferta. 

- Inov8. <http://www.inov-8.com/New/Global/Index.asp?L=26> 

Inov8 com a marca no proposa res diferent al que hem exposat, abandera el natural running 

però fabrica calçat estàndard també, així la seva filosofia es basa en una oferta àmplia per 

poder captar tots els targets possibles.  Encaixa també en els estàndards de valors vinculats 

a la competició i l'èxit.  La seva web no és un exemple a tenir en conte i la imatge visual que 

projecta ens mostra un logo que si bé és memorable no és atractiu, està desequilibrat amb 

l'isotip a una alçada en relació al logotip poc adient, la tipografia emprada sembla poc 

treballada, dona la impressió d'una imatge poc cuidada. 



Projecte Final de Grau, Pedro Giménez Sánchez 
 

47 / 132 
 

 
Figura 43: Web de Inov8. 

 

- Merrell. <http://www.merrellrunning.es/> 

A la web de Merrell no trobem cap referència a la marca com a institució i la impressió és que 

ens trobem a un gran estoc de productes a una web enfocada a la venda.  Si accedim a 

l'apartat de calçat per trail running observem una oferta que cobreix tot tipus  de targets, 

entre ells el corredor minimalista. Si ens ofereix informació i formació.  En tant a la imatge 

que projecta i sense accedir al material del manual d'identitat observem que estem davant 

d'un logo molt simple i poc creatiu, si és cert que no entra dintre dels colors més emprats en 

l'àmbit que estudiem, però el logo és monòton i dona la impressió d'estar poc treballat. 
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Figura 44: Web de Merrell. 
 

 

En cinquè i últim lloc tenim una marca que de forma genèrica equipa les soles de les sèries 

minimalistes d’altres marques. 

- Vibram. <http://us.vibram.com/> 

Com a referència podem veure Vibram Fivefingers.  Però cal matissar que pel que fa al web 

està millor plantejada en el que fa a exposar l'empresa i aquí el logo que trobem és purament 

un emblema octogonal monocrom (groc) amb el logotip encaixat a l'isotip i realitzat amb una 

tipografia pròpia de pal sec.  El logo dona la sensació d'antic i que precisa un re disseny. 
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5. Continguts 
Descripció àmplia i detallada del treball, continguts, tipologies, estructura i dimensió. 

En aquest apartat detallarem el treball, els seus continguts determinats pels lliurables del projecte, les 

tipologies dels mateixos, la seva estructura i dimensió. 

Tindrem en l’horitzó el treball global del projecte que no és un altre que configurar una solució global 

en tant a la imatge/identitat corporativa partint de zero. 

Serà essencial que des de l’inici del treball amb el primer Briefing de l’empresa construint una base 

sòlida en tots els aspectes de la marca, no deixarem res a l’atzar i plantejarem totes les variables a 

nivell teòric en funció d’un escenari hipotètic d’una nova empresa. 

5.1 Briefing empresa. 

Com ja he exposat és un element clau per iniciar el projecte ja que descriurem qui volem ser, a què 

ens dediquem i a qui volem arribar. 

Caldrà tenir molt clara la proposta de la nova empresa, que aporta i amb quina filosofia es vol 

presentar al públic objectiu i com pretenem que ens triïn a nosaltres i no a un competidor. 

És l’element clau per iniciar el projecte, a partir d’aquest document generarem la identitat visual 

corporativa.  El document ha de contenir la informació necessària per conèixer el producte, el mercat 

que vol assolir, el seu target i ens exposarà la visió i la missió de l’empresa. 

A partir d’aquest document podrem realitzar la creació i desenvolupament de la identitat corporativa i 

el seu desenvolupament gràfic que finalitzarà amb el manual d’identitat. 

El briefing haurà de detallar: 

- Informació sobre l’empresa. 

o Breu història de l’empresa. 

o Activitat a que es dedicarà l’empresa. 

o Missió de l’empresa.  El motiu o raó d’ésser de l’empresa. 

o Visió de l’empresa.  Què vol crear l’empresa a nivell conceptual? 

o Valors. 

o Característiques del sector on opera l’empresa. 

o Principals competidors i líders del sector. 

- Informació sobre el producte. 

o Descripció del productes/serveis. 

o Característiques principals. 

o Qualitat i preu. 

o DAFO. 
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- Quina imatge es vol aconseguir? 

o Personalitat de l’empresa. 

o Idees principals que es volen transmetre. 

o Trets diferenciadors. 

o Paraules clau. 

o Idea inicial. 

o Estratègia creativa. 

- Informació sobre el públic objectiu/target. 

o Qui serà el públic objectiu.  Perfil sociocultural i sociodemogràfic. 

o Factors de motivació per l’ús del producte. 

- Objectius que vol aconseguir l’empresa amb la seva imatge corporativa. 

o Dintre de l’empresa. 

o Sobre els clients. 

o Expectatives de desenvolupament de l’empresa. 

o Estratègia comercial. 

- Aplicacions que es realitzaran. 

o Suports en que s’aplicaran. 

o Condicionants. 

- Difusió i comunicació de la imatge de l’empresa. 

o Canals de difusió. 

o Condicionants. 

 

Aquest document està elaborat i es pot consultar a l'Annex 6.  

 

Un cop realitzat aquest briefing, podrem començar a elaborar els elements que configuraran el manual 

d’identitat gràfica. 

El manual contindrà tot una sèrie d’elements que aniran complementat-se i construint un tot.  El 

primer element serà el nom de l’empresa, un tret definidor que caldrà pensar i madurar i que 

detallarem tot seguit.  Aquest nom formarà part del logo que juntament amb l’imagotip o part gràfica 

del logo formaran la primera línia de la nostra imatge, la imatge visual i la imatge verbal per la que es 

coneixerà i identificarà l’empresa.  Una part important serà el tagline21 que es basarà en el brand 

                                                        
21 Segons Branzai el Tagline és l’element que acompanya a la marca i ens ajuda a sintetitzar i expressar la nostra proposta de 
valor de forma única i recognoscible. 
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manifesto22 i idea de marca que extraurem del briefing de l’empresa.  Dos elements que treballarem, 

en tant que secundaris ja que de forma aïllada no identifiquen la marca, seran la tipografia i la paleta 

de colors. 

Així doncs el següent serà el manual d’identitat gràfica. 

 

La marca. 

Per abordar aquest procés s'han d'establir uns paràmetres per ésser coherents en el que produirem.  

El primer serà construir el missatge que vol transmetre la nostra marca, i tenir el to idoni per 

transmetre'l.  També hem de tenir en conte que la projecció per aplicar els elements com el logo és a 

un mon multi plataforma i multi pantalla i la marca s'ha de convertir en una marca adaptable a 

diferents entorns amb diferents formes de presentació, iconitzarem la nostra marca tenint a l'horitzó 

amb claredat quin element ens farà recognoscible.  

 
Figura 45: Components essencials de la marca. 

 

Fases de construcció. 

Serà crucial seguir un sèrie de passos o fases.  En primer lloc hem de conèixer el context, l’escenari 

on ens movem, estudiar el DAFO generat al Briefing de marca, en segon lloc conceptualitzarem 

l'estratègia a seguir, creant significats rellevants pel target, haurem de decidir el territori de marca 

determinant quin lloc volem ocupar al mercat, com pensem competir i amb què volem que se'ns 

associï, posteriorment dotarem de contingut la marca amb els valors (aspectes emocionals de la 

marca) i els atributs (aspectes funcionals), així quasi automàticament generem la personalitat de 

marca, resumida en 4 preguntes; quins són els nostres trets característics? Com ens relacionem amb 

els altres? Com actuem? Com ens sentim?  I que es consumen en una declaració d'intencions o 

Brand Manifiesto articulat en el que som, el que amem, el que sempre serem, el que odiem, el que 

mai serem i el que voldrem ser.  A partir d'aquí sabem que per reflexar una idea ens hem d'inspirar 

en quelcom, així els mons d'inspiració son la plataforma conceptual de la nostra marca.  El següent 

pas o fase és posicionar la marca per poder competir definit en que per un target determinat la nostra 

marca és la solució que satisfà les seves necessitats entre la resta de marques ja que aportem 

aspectes que ningú més aporta. Aquest conceptes creats per assolir la proposta de valor passaran pel 

pas de l'escala de beneficis en 4 nivells per formar part de la vida del nostre target a nivell emocional 

i aspiracional a més de funcional, els nivells són els atributs funcionals, els beneficis funcionals, els 

beneficis emocionals i els beneficis aspiracionals.  La proposta de valor resumida en un sol 

concepte serà el resum conceptual de la construcció del posicionament (verbalitzada seria el tagline).  

                                                        
22 El Brand Manifiesto és una declaració d’intencions de com es comportarà la marca i quin contingut ètic utilitzarà. 
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Per finalitzar el procés de creació de la identitat de la nostra marca construïm l'univers de marca, és 

una eina que ens permet visualitzar en imatges el mon de la nostra marca. 

 
Figura 46: Esquema de construcció de marca. 

 

5.2 Manual d’identitat gràfica. 

El manual d'identitat gràfica és l'element central d'aquest treball de final de grau, es sintetitzaran i 

concretaran tots els aspectes que treballarem de la marca. 

L'estructura del manual constarà de la presentació de l'empresa i els seus valors, per un cop 

assentades les bases de forma molt sintètica però molt clara, passar a presentar tots els elements que 

la conformen.  Seran bàsics la tria del nom, l'isotip i la construcció del logotip.  El procés conceptual 

per dur a terme aquest particular estarà molt lligat al briefing d'empresa i centrarà les nostres accions. 

 

Naming. 

La tria del nom de l’empresa no és una tasca trivial, citant a Branzai al seu post “Naming: El secreto del 

branding: Si la Marca es un contenedor de significados que construyen valor y preferencia entre 

nuestras audiencias, el Nombre es el que los representa.”   Si bé al mercat hi ha noms sense una 

connexió massa treballada amb el seu producte, aquests s’han consolidat al llarg del temps.  En el 

present en un mon on el consum i generació de continguts no deixa massa temps a consolidacions 

hem de treballar amb més cura l’associació de sentit i significat al nostre nom. 

Dit això, resulta evident que el nom que triem serà la paraula amb la que resumirem i/o definirem la 

nostra empresa/marca, forma part de la nostra identitat verbal i expressarà valors i idees.  Haurà de 

ser una paraula atractiva i fàcil de recordar. 
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Per assolir aquest repte partirem del briefing de marca del punt anterior per extreure’n tota la 

informació sobre qui és l’empresa, què fa i perquè és important pel target. 

Segons Edgardo Werbin Brener (Naming de las marcas. La comunicación de las marcas, pag. 149 i 

següents) les regles bàsiques del nom a nivell orientatiu són: Originalitat i singularitat, brevetat, 
eufonia (sonoritat agradable, caràcter acústic emocional i estètic), pronunciabilitat (grau de 

deformació sonora i estabilitat al llarg del temps), senzillesa i simplicitat, memorabilitat (capacitat 

d'ésser memoritzat, evocat i recordat), evocació i associació, suggestió, vistositat, modernitat, 

llegibilitat, protecció legal, fàcil associació de productes i serveis, apropiat per una futura 

expansió de la línia de productes, aplicable per a ús multinacional i coherència.   

Per la seva part la consultoria Nombra, al seu article en línia:  “Tendencias en los nombres de marca: 

Hacia dónde vamos. Marketing y ventas” cita 10 tendències actuals en la pràctica del Naming i que 

són: Tendència cap a la senzillessa simplificant i sintetitzant, tendència cap a l'autenticitat retornant 

a allò essencial, bàsic i fonamental, major expressivitat i contingut emocional, el misteri i 

l'exotisme, la iconització de les marques i els noms propis, cura activa, protecció i preservació, 

fascinació tecnològica i funcionalisme electrònic, anomenar els ingredients, hedonisme i 

egocentrisme, i finalment la tendència cap a l'ètica, la responsabilitat i l'ecologia.  De tot el 

relacionat tant segons Brener com Nombra, caldrà apropiar-nos del que millor ens funcioni en el 

nostre cas. 

 
Figura 47: Exemples de marques il·lustratives de les tendències apuntades per Nombra. En ordre: senzillesa, autenticitat, 

expressivitat, misteri, iconització, cura activa, fascinació tecnològica, ingredients, hedonisme i ètica. 
  

Per a la creació del nom de la marca combinarem les metodologies que detallarem a continuació. 
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Tècnica 1.  (inspirats en l’article en linia de Branzai: “Naming: El Secreto del Branding”): 

En primer lloc analitzarem dintre del Natural Running i el Barefoot Running els tipus de construccions 

de nom que existeixen i els seus significats, ordenant-los conceptualment. En segon lloc farem el 

mateix en categories paral·leles dintre d’un mateix territori conceptual com altres esports, alimentació 

per a esportistes, tecnologia per a esportistes, etc. En tercer lloc triarem un model de construcció 

dintre dels models descriptiu, neologisme, abstracte, suggeridor, evocatiu o associatiu. En quart lloc 

llistarem possibles territoris conceptuals de creació que encaixin amb la nostra proposta de valor.  En 

cinquè lloc en base als punts anteriors llistarem tot allò que se’ns passi pel cap. En sisè lloc amb la 

llista de noms farem creuaments entre diferents noms de la llista, una mena de còctel sense normes.  

En setè lloc de la llista resultant seleccionarem aquells que tinguin millor sonoritat, siguin més 

memorables, construeixin millor diferenciació, siguin morfològicament agradables a la vista i a oïda i 

els que millor encaixin amb la nostra proposta de valor.  En vuitè lloc comprovarem que no estiguin 

registrats prèviament.  El novè pas consisteix en haurem de valorar cada nom si és estratègic, 

creatiu i fornal contestant a una sèrie de qüestions. Finalment en desè lloc contextualitzarem els tres 

millor puntuats per observar el seu desenvolupament en un context real. 

Tècnica 2 (inspirats en l’article en linia de Branzai: “Machina: La creadora de nombres”): 

- Analitzar el briefing de marca. 

- Extreure’n els conceptes i idees més rellevants i que defineixen la marca. 

- Benchmarking sobre la competència. 

- Procés de creació.  Sobre cada concepte. 

o Cercar camps semàntics sobre el nostre concepte. 

o Cercar fonts d’inspiració sobre cada camp semàntic. 

o Cercar paraules sobre cada Font d’inspiració. 

- Cercar elements de connexió sobre cada evolució de cada concepte. 

- Mix&Match.  Alteració de les paraules, treball creatiu amb elles. 

- Filtrat. 

- Elecció final. 

En síntesi el nostre sistema de construcció del nom passarà per les fases de: 

1. Analitzar el Briefing i extreure els conceptes i idees més rellevants i que ens defineixen. 

2. Analitzarem la construcció i significats que es treballen en la categoria del Natural Running i el 
Barefoot Running i sobre l’alimentació per running i la tecnologia per running. 

3. Triarem els conceptes que ens diferencien de la resta de competidors i que encaixin en la 
nostra proposta de valor. 

4. Descartarem models de construcció (descriptiu, neologisme, abstracte, suggeridor, evocatiu o 
associatiu). 
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5. Llistarem tot allò que ens vingui al cap, sense restriccions però sobre les conceptes i models 
de construcció triats. 

6. Alterarem les paraules, les barrejarem entre elles, etc. 

7. Atenent-nos a la millor sonoritat, memorabilitat, diferenciació, morfologia agradable a vista i 
oïda i encaixin amb la nostra proposta de valor filtrarem la nostra llista.  Farem una enquesta 
controlada entre un grup de corredors, exposant que es tracta d’una nova marca de sabatilles 
i roba esportiva i que d’una selecció en triïn en 6 que millor els hi semblin. Les 3 més votades 
seran les candidates. 

8. Contextualitzarem les paraules triades per valorar la seva idoneïtat. 

9. Comprovarem el seu registre. 

Logo. 

Novament el briefing i recolzats pel nom passarem a la creació del logotip.  Com ja he exposat a 

anteriors apartats (veure 4. Marc teòric/escenari) les teories de la creació de marca així com les bases 

teòriques de la imatge i la comunicació visual ens ajudaran a donar amb la millor i més eficient solució.  

Treballarem en els aspectes icònic, simbòlic, indexals de les imatges fins a trobar la proposta idònia. 

Proposarem una sèrie d’esbossos (encara per determinar el nombre de propostes) per poder fer una 

tria per finalitzar triant-ne una. 

A partir de la solució triada haurem de concretar, en funció de les aplicacions que es puguin derivar, 

els diferents formats/acabats que poden ser necessaris, com puguin ser la presencia del logotip sense 

imagotip, possibles combinacions horitzontals, verticals, etc. 

 

− Anatomia. 

El logo de forma essencial està format per la forma, el color i el contingut, apel·lant a la percepció 

visual i el processament que en fa el nostre cervell, la forma facilita la memorització, el color pot 

evocar sensacions que connectin amb valors i el contingut és més lent en ésser processat però 

apuntala el reconeixement. 

 
Figura 48: Anatomia del logo. 

 

Com veiem a la figura 38, el logo està format per dos elements bàsics; el símbol o isotip i el logotip o 

part verbal, al seu torn hi pot aparèixer un baseline que no és més que una frase que pot resumir la 

proposta de valor de la marca.  Al la figura 49 podem observar un logo amb tots els seus 

components. 
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Figura 49: Logo complet format per isotip, logotip i baseline. 

 

− Categorització. 

L'enfoc emprat en els logos pot determinar una distribució en categories dels mateixos que 

essencialment es poden resumir en; logos de paraules (amb tipografies distintives i es presenten 

amb el nom complet o acrònims, poden incloure altres elements abstractes o pictòrics), pictogràfics 

(imatges reconeixibles sobre el referent), amb formes de lletres (una única lletra i tractant de 

transmetre caràcter), emblemes (amb herència heràldica) i simbòlics (són ambigus i la identificació 

amb la marca és per convenció). 

 
Figura 50: Diferents categories de logos.  En ordre: Paraula (Virgin), pictogràfic (Apple), Forma de lletra (Superman), 

emblemes (Porsche) i símbols (Ubuntu). 
− Color. 

En apartats anteriors hem parlat del color i com aquest associa certs valors o inpunts, en funció de l'ús 

que en donem dotarem la marca d'unes connotacions diferents.  No realitzarem aquí un estudi 

detallat.  Però si hem de tenir clar que transmet emocions, significats, genera personalitat i 

identifica propostes de valor.   

  

El que si tindrem en conte són dos principis a l'hora de treballar el color de la nostra marca.  En 

primer lloc analitzar en base al cercle cromàtic, en quin espectre s'ubiquen les marques del sector.  

En segon terme i també emprant el cercle cromàtic triarem la combinació cromàtica que considerem 

adient.  Existeixen 5 possibles combinacions.  Monocromàtica en un sol color on variarà la 

saturació del color, és una combinació molt harmoniosa.  Complementària emprant colors 

complementaris (aquells que sumats donen com a resultat el negre en la teoria additiva del color) amb 

un resultat molt contrastat i cridaner.  Triàdics que es construeixen amb colors equidistants en 

l'espai cromàtic, el resultat és contrastat i harmònic amb força i contrast vibrant.  Tetràdic emprant 
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dos parelles de colors complementaris amb un resultat molt harmoniós.  Anàloga emprant tres o 

més colors adjacents a l'espai cromàtic aportant una combinació de contrast suau.  Harmònics 

complementaris emprant un color dominant i dos adjacents al seu complementari. 

 
Figura 51: Combinacions cromàtiques. Font: Adobe Color CC ©. 

 

Tagline. 

Segons Branzai: “El tagline es el elemento que acompaña a la marca que nos ayuda a sintetizar y 

expresar nuestra propuesta de valor de forma única y reconocible.”  No es tracta doncs de res trivial, 

al contrari una bona tria pot reforçar la nostra imatge i formar un bon equip amb el nostre logo, haurem 

de treballar enfocats en que el tagline haurà de ser curt, apropiable, entenedor, connectat amb la 

proposta de valor i flexible per la seva evolució.  Les preguntes que ens ajudaran en la fase de 

concepció seran: Reflexa la nostra proposta de valor? Connecta amb el que s’espera de nosaltres? És 

diferencial al mercat? Ens ajuda a explicar el que fem? 

Les eines que emprarem seran novament el briefing de marca, el nom i el logotip, una investigació 

introspectiva sobre la marca i una exploració externa ens hi ajudaran. 
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Tipografia. 

En aquest particular inicialment treballarem en la cerca de dues tipografies que combinin perfectament 

juntes, que contrastin el suficient però que també atorguin caràcter.  És important tenir en conte que 

la tipografia de forma aïllada no identifica la marca, en els casos que és així el temps d’exposició dels 

usuaris ha estat determinant així com una tipografia molt específica (p.e CocaCola). 

 

Paleta de colors. 

A partir del conceptes i idees que la marca vol transmetre i que extraurem del Briefing de marca 

determinarem la paleta de colors.  La paleta de colors estarà molt lligada al producte tangible, així 

que tindrem especial atenció, ja que els colors dels productes i el logo hauran de contrastar el 

suficient. 

 

Un cop creats tots aquests elements, el manual d’identitat gràfica detallarà l’ús de tots els elements, 

en definirà els usos autoritzats i els no autoritzats i assentarà les bases per la seva utilització en tot 

tipus de suports com puguin ser papereria, targetes de visita, anuncis, flyers, app, web, etc.  Com 

més controlat i pautat estigui l’ús dels nostres símbols distintius més visibles i recognoscibles serem.  

 

 

Aplicacions destacades. 

Dintre de les aplicacions del manual d'identitat el nostre projecte contempla la creació d’una web 

corporativa i d’una aplicació per a dispositius mòbils.  Si bé l’app no serà una adaptació de la web, 

si és cert que es tendeix a homogeneïtzar web i app i la tendència és que no hi ha una distinció clara 

de quan s’està al web o a l’app.  En el nostre cas, si és evident que l’aplicació tindrà característiques 

exclusives derivades del dispositiu, en concret dels smartphones, ja que poden ser emprats per 

practicar running i l’enfoc bàsic de l’app serà el treballar com a dispositiu de geolocalització i mesura 

de l’activitat, podent estar connectat a rellotges esportius, polseres d’activitat, sensors podòmetres o 

cardíacs. 

Tenint en conte aquestes dues condicions (homogeneïtat i particularitat) seran necessaris dos 

briefings, el primer per determinar el projecte de la web i el segon pel mateix particular en el cas de 

l’app.  En ambdós casos tindrem molt en conte les instruccions del manual d’identitat i les pautes i 

restriccions que les plataformes de programari dels diferents sistemes operatius ens marcaran, 

combinant ambdues. 

5.3 Briefing de la web corporativa. 

El web corporatiu, com l'aplicació per a dispositius mòbils serà una aplicació més, i basant-nos en el 

manual d'identitat amb les pautes que haurem de seguir i el briefing de la web realitzarem el disseny 

visual del mateix a nivell pixel perfect. 

 

El briefing de la web corporativa es concretarà en: 
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- Objectius i missatges. 

o Objectiu principal del producte. 

o Missatge clau i missatge principal. 

o Usuari potencial.  Descripció. 

o Ús principal de la web. 

- Format i especificacions tècniques. 

o Aspectes generals. 

o Socialització. 

o Administració i manteniment. 

o Codificació i format de continguts. 

o Arquitectura. 

o Accessibilitat i usabilitat. 

- Contingut i estructura. 

o Estructura de pàgines. 

o Menú de navegació. 

o Arbre de continguts. 

- Look&Feel. 

o Manual d’identitat gràfica. 

o Requeriments. 

§ Claredat. 

§ Accessibilitat. 

§ Concordança. 

§ Usabilitat. 

- Estudi de mercat/casos o exemples a seguir. 

- Condicions. 

o Data inici del projecte. 

o Termini per la realització. 

o Metodologia de disseny. 

o Lliurables. 

o Campanya de màrqueting. 

o Data de posada en marxa. 

o Manteniment. 

o Actualització  

 

Si bé observem que el briefing contempla tots els aspectes d'un projecte complet, només ens 

interessa els referits al seu disseny visual. 

 

5.4 Briefing de l’app per dispositius mòbils. 

 En l’esquemàtica serà idèntic al briefing de la web corporativa, però el que variarà serà el contingut. 
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5.5 Prototip pixel perfect web corporativa. 

A partir del briefing de la web corporativa i en base als seus requeriments anirem avançant en el 

desenvolupament gràfic de la mateixa i anirem generant tota una sèrie de documentació que 

evolucionarà fins al resultat final de màxima qualitat.  Tot i que no es desenvoluparà a nivell tècnic si 

que es tindran en conte aspectes com la usabilitat i l’arquitectura de la informació, així generarem 

documents com l’estructura de pàgines, l’arbre de continguts, el menú de navegació, prototips de 

baixa resolució, el Moodboard que en una implementació real aniríem analitzant i avaluant per, en un 

procés iteratiu, acabar produint les versions finals a tot detall de les diferents pàgines i estats de les 

mateixes, en el nostre cas aquest no és un element central i no ens centrarem en aquest aspecte ja 

que donarem per avaluada l'arquitectura del lloc.  Els prototips píxel perfect es realitzaran sobre les 

versions adaptades a diferents dispositius.  Tots els documents produïts s’annexaran al projecte. 

 

5.6 Prototip pixel perfect aplicació per a dispositius mòbils. 

A partir del briefing de l’aplicació per a dispositius mòbils i en un procés idèntic al punt 5.5 generarem 

la documentació pròpia de l’aplicació en aquest cas en versions per iOS i Android, en el cas que hi 

hagués una divergència en l’aspecte que fos significativa (ús concret de tipografies o icones referents 

als diferents sistemes operatius).  Tanmateix tots els documents s’annexaran al projecte. 

 

5.6 Presentació i vídeo explicatiu. 

Tot i que no forma part del projecte, si seran tasques que es realitzaran (encara que no estan 

compreses ni a la planificació ni al plantejament del projecte) una presentació i un vídeo explicatiu per 

la defensa del Treball de Final de Grau. 

 

Presentació. 

Caldrà fer un guió per poder realitzar una presentació acurada i ben sintetitzada capaç de resumir tot 

el TFG realitzat i emprant eines de presentació exposar aquest TFG. 

S’empraran imatges i captures del procés així om esquemes explicatius que facin més gràfic 

l’enteniment del projecte. 

Vídeo explicatiu. 

El vídeo explicatiu seguirà les fases següents: 

- Guió literari, on redactarem l’explicació que es narrarà. 

- Guió tècnic de les preses on es detallarà el tipus de presses que es realitzaran i el contingut 

de les mateixes. 

- Presa d’imatges i so. 

- Processament del vídeo i l’àudio. 

- Edició i muntatge del vídeo. 
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- Compressió i exportació. 

- Càrrega del vídeo al servidor. 
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6. Metodologia 
Per a la realització d’aquest treball l’enfoc s’ha centrat en diferents accions de recerca d’exemples per 

la seva anàlisi, sobretot en l’àmbit temàtic que ens ocupa, encara que no de forma exclusiva, així com 

d’investigació de les tendències actuals en l’àmbit del disseny gràfic, disseny d’interfícies i creació 

gràfica. 

Per un cantó en l’aspecte de creació gràfica referida a la imatge corporativa hem explorat les 

empreses del sector, investigant els seus orígens i la gènesi dels seus elements gràfics i les 

tipografies així com la seva evolució, avaluant-ne la seva eficàcia comunicativa.  Emprarem la 

metodologia del Design Thinking i l’e-branding inspirant-nos en el minimalisme, així com les tècniques 

de disseny i identitat visual basades en els seus elements bàsics d’identificació i les seves propietats 

(originalitat, valor simbòlic, pregnància) així com la integritat de tot el programa.  

 

Design Thinking. 

En el centre d'aquesta metodologia està el fet d'utilitzar la sensibilitat i els mètodes de disseny per 

fer coincidir les necessitats de les persones amb el que és tecnològicament factible i amb el que una 

estratègia viable pot convertir-se en valor pel client i en una oportunitat pel mercat, citant a Tim Brown 

(Tim Brown, 2008).  Es tracta d'un procés formal de sis passos; comprendre, observar, definir, 

idear, prototipar i testejar.  La idea és resoldre el projecte identificant necessitats, visualitzar i 

prototipar exprimint la creativitat aprofitant  tant el pensament analític com el pensament intuïtiu. 
E-Branding. 

La idea central és connectar la marca i el públic objectiu, el client compra experiències i 

vivències i la marca ha de proveir bones experiències d'usuari.  Hem de pensar en el client com una 

persona que viu i no com un comprador, satisfer desitjos enlloc de necessitats, migrar de la qualitat a 

la preferència, tractar de ser estimat enlloc de conegut, vestir el nostre producte de caràcter enlloc 

de reconeixement, passar de les qualitats pràctiques a experiències, passar de la ubiqüitat a generar 

presència, de comunicar a dialogar i compartir i passar de servei a relació.  

L’elecció de de la metodologia introduïda en els dos paràgrafs anteriors encaixen perfectament en el 

món actual i l'actitud dels usuaris, tal com hem exposat en l'apartat 4.2 l'usuari exigeix intervenció i 

queda gràficament explicada a la figura 2: Evolució del Branding segons Branzai.  

 

Web i app. 

Per la implementació (a nivell gràfic) tant de la web com de l’app haurem aplicat les metodologies 

específiques que ja es poden extreure de la planificació, que sota el DCU i el responsive web design 

passaran per les fases d’anàlisi, planificació, disseny de continguts i arquitectura de la informació, 

disseny dels elements gràfics i visuals, la seva integració i testeig. 

Hem realitzat un benchmarking entre les webs de les marques del sector per tal d’extreure’n un recull 

de bones pràctiques.  

 

 



Projecte Final de Grau, Pedro Giménez Sánchez 
 

63 / 132 
 

DCU. 

La referència teòrica fonamentada en les tendències explorades al punt 4.2 en el tocant al web (i 

l'app), encaixa en el Disseny Centrat en l'Usuari per les interfícies perquè ens centrem en 

experiències d'usuari ja que el producte (la web i l'app) ha d'estar pensat pel seu ús real, el context 
d'ús o les necessitats i motivacions dels usuaris.  Parafrasejant a Norman (1938b), la imatge del 

sistema guia l'usuari en l'adquisició i construcció d'un model mental ajustat al model conceptual creat 

pel disseny. 

 

Responsive web Design. 

El disseny adaptatiu, com ja hem mencionat, procura adaptar el producte als diferents dispositius i 

contextos d'ús essent una eina que es complementa amb el DCU. 

 

Principis de disseny web. 

Complementant tots els imputs que tenim en quant a tendències, el briefing del client per la web (i 

app) haurem de tenir en conte una sèrie de principis bàsics aplicables al disseny web com són que 

els elements únics i específics del disseny han de poder distingir-se contrastant-los sigui emprant el 

color, formes o elements de direcció, la repetició cohesiona el disseny, l'alineació dels elements els 

connecta i aporta cohesió i la proximitat també cohesiona el disseny.  La composició ha de guiar 

l'usuari visualment, distingint àrees diferents (informació, navegació, etc.), l'estructura és 

visualment important (Header i Footer i menús laterals de navegació, p.e), la navegació ha de 

destacar clarament, el disseny ha d'ubicar de forma inequívoca l'usuari (no hem de permetre 

l'ambigüitat). L’ús del color transmet sensacions, el contrast de colors emprat ha de ser enfocat en 

la projecció de la web, mantenir la relació color-funcionalitat dels elements.  La tipografia ha de 

prioritzar la llegibilitat, cura de la mida i l'interlineat per millorar la lectura.  Les imatges s'han 

d'emprar amb mesura i no de forma excessiva, les imatges han d'estar optimitzades per la web, 

separar clarament imatges de contingut de les de la identitat gràfica de la marca i emprar mides 

consistents a les imatges en tot el lloc web. 

 

En últim terme hem realitzat una avaluació exhaustiva de les aplicacions per dispositius mòbils sobre 

la temàtica que ens ocupa.  D’aquesta avaluació hem conclòs amb un recull de funcionalitats òptimes 

pel nostre projecte d’app. 

No hem oblidat realitzar un estudi transversal en tots els aspectes esmentats, entre altres marques i 

empreses de sectors variats, enfocant-nos en casos d’èxit evident. 

 

Però, sense dubte, el marc teòric sobre la imatge i la comunicació visual, la identitat gràfica, la cultura i 

el color, i la percepció visual per un cantó, i els principis d’usabilitat i disseny d’interfícies per l’altre són 

l’eix que ens proveeix de les eines necessàries per poder avaluar amb fonaments sòlids els casos 

d’estudis i exemples per posteriorment construir una proposta coherent. 
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Construcció de marca. 

En el centre de tot el projecte es situarà la construcció de la marca, per això haurem de conèixer el 

context on competirà la marca, per poder realitzar una conceptualització estratègica que contempli el 

territori d’acció, els valors i atributs de la marca, la seva personalitat, en què s’inspirarà la marca, com 

es posicionarà i la seva proposta de valor creant l’univers de la marca. 

 

De forma més sintètica la metodologia de treball es concreta en: 

Planificació del projecte. 

- Definició de tasques. 

- Diagrama EDT. 

- Diagrama PERT. 

- Camí Crític. 

- Diagrama de Gannt. 

Sobre la Imatge Corporativa: 

- Estudi i recerca en l’àmbit de teòric de la identitat gràfica. 

- Benchmarking general. 

- Benchmarking del sector. 

- Aplicació de tècniques creatives pel disseny gràfic i tria de tipografies.  Tenint en conte la 

filosofia de la marca extreta del Briefing de la Marca. 

- Realització d’esbossos. 

- Realització de primeres proves. 

- Tests d’eficàcia comunicativa amb usuaris, comprovant si el missatge i els valors que volem 

transmetre han arribat als usuaris. 

- Realització de versions finals. 

- Benchmarking sobre Manuals d’Identitat Gràfica Corporativa. 

- Planificació i disseny del Manual d’Identitat Gràfica Corporativa que contindrà: 

o Descripció i definició de la Marca. 

o Descripció i definició de la Tipografia. 

o Descripció i definició del Logotip. 

o Ús i representació del logotip. 

o Tagline. 

o Ús i representació del tagline. 

o Paleta cromàtica. 

 

Sobre la Web Corporativa i Aplicació per a dispositius mòbils. 

- Benchmarking general. 

- Benchmarking del sector. 

- Extrapolació de les dades del Briefing per la creació del lloc web i app. 

- Definició de l’Arquitectura de la Informació (arbre de continguts, navegació, etc). 
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- Aplicació del principis del Disseny Centrat en l’Usuari23. 

- Plantejament del principis d’Usabilitat (Heurístics de Nielsen).  

- Creació de Prototips de Baixa Resolució (Wireframes). 

- Creació de Prototips d’Alta Resolució (Pixel Perfect).  

 

   

                                                        
23 A tenir en conte que el DCU contempla un procés iteratiu de creació, avaluació i correcció.  Així els prototips seran revisats 
sota els principis heurístics i amb el feedback de l’avaluació. 
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7. Planificació 
La planificació del projecte serà producte de dos requisits, en primer lloc ajustar-se als lliuraments de 

les PACs programades i els continguts exigits en cadascuna de les PACs i en segon lloc la planificació 

lògica en un procés de disseny d’identitat gràfica corporativa, d’una web corporativa i una aplicació per 

a dispositius mòbils. 

Aquesta planificació constarà de les següents tasques: 

  

TASCA 
   

Responsable Resultat Data 

       Creació idea TFG 
     

 
Plantejament idea TFG 

 
Alumne Proposta v1 17/9/15 

 
Validació idea TFG 

 
Consultor Feedback 18/9/15 

PAC 1 
      

 

Definició Objectius i 
Justificació 

 
Alumne TFG v1 21/9/15 

 

Validació Objectius i 
Justificació 

 
Consultor TFG v1 Revisat 25/9/15 

 

Correcció Objectius i 
Justificació 

 
Alumne TFG v2 26/9/15 

 
Planificació TFG 

    

  

Definició 
Tasques 

 
Alumne TFG v3 27/9/15 

  
Diagrama EDT 

 
Alumne TFG v2 27/9/15 

  
Diagrama PERT 

 
Alumne TFG v3 27/9/15 

  
Camí Crític 

 
Alumne TFG v3 27/9/15 

  
Diagrama Gannt 

 
Alumne TFG v3 27/9/15 

 
Validació Planificació 

 
Consultor TFG v3 Revisat 28/9/15 

Lliurament PAC 1 
  

Alumne PAC 1 28/9/15 
PAC 2 

      Estudi i Recerca àmbit teòric identitat visual 
    

 
Definició Marc Teòric 

 
Alumne TFG v4 14/10/15 

Creació Imatge Corporativa 
    

 
Briefing Empresa 

 
Alumne Briefing 1 v1 15/10/15 

 
Validació Briefing 

 
Consultor 

Briefing 1 v1 
Revisat 18/10/15 

 
Briefing Empresa Final 

 
Alumne Briefing 1 v2 19/10/15 

 
Realització Esbossos 

    

  
Naming 

 
Alumne Esbossos v1 21/10/15 

  
Tagline 

 
Alumne Esbossos v1 21/10/15 

  
Logo 

 
Alumne Esbossos v1 23/10/15 

  

Paleta 
Cromàtica 

 
Alumne Esbossos v1 23/10/15 

 
validació Esbossos 

 
Consultor 

Esbossos v1 
Revisat 25/10/15 

Lliurament PAC 2 
  

Alumne PAC 2 26/10/15 
PAC 3 

      

 
Primeres Proves 

 
Alumne Esbossos v2 28/10/15 

 
Test Primeres Proves 

 
Alumne Informe v1 29/10/15 
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Revisió Primeres Proves 

 
Alumne Esbossos v3 30/10/15 

 
Validació Primeres Proves 

 
Consultor 

Esbossos v3 
Revisat 4/11/15 

 
Versions Finals 

 
Alumne Esbossos v4 5/11/15 

 
Validació Versions Finals 

 
Consultor 

Esbossos v4 
Revisat 9/11/15 

Manual Identitat Visual Corporativa 
 

Alumne Manual v1 11/11/15 

Validació Manual Identitat Visual Corporativa Consultor Manual v1 Revisat 15/11/15 

Versió Final Manual 
  

Alumne Manual v2 16/11/15 

Web Corporativa 
     

 

Briefing 
Web 

  
Alumne Briefing 2 v1 17/11/15 

 
Validació Briefing Web 

 
Consultor 

Briefing 2 v1 
Revisat 21/11/15 

 
Briefing Web Final 

 
Alumne Briefing 2 v2 22/11/15 

Disseny Web 
     

 
Estructura Pàgines 

 
Alumne A1I v1 23/11/15 

 
Arbre Continguts 

 
Alumne A1I v1 23/11/15 

 
Navegació 

  
Alumne AI1 v1 23/11/15 

 
Validació AI1 v1 

 
Consultor AI1 v1 Revisat 28/11/15 

 
Wireframes 

  
Alumne AI1 v2 30/11/15 

Lliurament PAC 3 
  

Alumne PAC 3 30/11/15 
PAC_Final 

      

 
Validació Wireframes 

 
Consultor AI1 v2 Revisat 5/12/15 

 
Moodboard 

  
Alumne Moodboard 1 5/12/15 

 
Prototip Hi-Res 

 
Alumne Pixel Perfect 1 7/12/15 

Validació Disseny Web 
  

Consultor Feedback 12/12/15 

Versió Final Disseny Web 
 

Alumne Disseny Web 13/12/15 

App Dispositius Mòbils 
     

 
Briefing App 

  
Alumne Briefing 3 v1 14/12/15 

 
Validació Briefing App 

 
Consultor 

Briefing 3 v1 
Revisat 19/12/15 

 
Briefing App Final 

 
Alumne Briefing 3 v2 20/12/15 

Disseny App 
     

 
Estructura de Pàgines 

 
Alumne AI2 v1 21/12/15 

 
Arbre de Continguts 

 
Alumne AI2 v1 21/12/15 

 
Navegació 

  
Alumne AI2 v1 21/12/15 

 
Validació AI2 v1 

 
Consultor AI2 v1 Revisat 25/12/15 

 
Wireframes 

  
Alumne AI2 v2 27/12/15 

 
Validació Wireframes 

 
Consultor AI2 v2 Revisat 1/1/16 

 
Moodboard 

  
Alumne Moodboard 2 1/1/16 

 
Prototip Hi-Res 

 
Alumne Pixel Perfect 2 5/1/16 

Validació Disseny App 
  

Consultor Feedback 9/1/16 

Versió Final Disseny App 
  

Alumne Disseny App 10/1/16 

Lliurament PAC Final 
  

Alumne PAC Final/TFG v4 11/1/15 
        Taula 1: Descripció Tasques. 
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Per a una millor planificació desenvoluparem les diagrames EDT i PERT, així com el càlcul de camí 

crític. 

S’ha de matisar que el Camí Crític ha estat calculat pensant en la possibilitat que a partir del 

desenvolupament del Briefing de l’empresa pel desenvolupament de la Identitat Visual podem crear 

els Briefings de la Web Corporativa i de l’aplicació per a dispositius mòbils, així les tasques 

relacionades amb la identitat visual i el desenvolupament de la web i l’app es podrien treballar en 

paral·lel.  Evidentment es tracta d’un supòsit teòric ja que no disposarem de cap recurs excepte qui 

realitza aquest projecte i no es podrà realitzar cap tasca en paral·lel.  En posteriors apartats 

estimarem un pressupost en el que inclourem diferents perfils professionals en l’hipotètic cas de 

desenvolupar el projecte amb un equip de treball. 

Les figures següents representen respectivament el diagrama EDT i PERT amb el càlcul del camí 

crític. 

 
Figura 52: Diagrama EDT (Estructura de Descomposició del Treball). 

 

 
Figura 53: Diagrama PERT (Program Evaluation and Review Technique) amb el camí crític calculat. 
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Finalment i amb tots els anteriors elements elaborats realitzarem el diagrama de Gannt amb la 

temporització i durada de les tasques.  Cal apuntar que tot el projecte estarà realitzat per l’alumne 

que realitza el projecte i el diagrama de Gannt serà ajustat a les tasques planificades a la Taula 1 

(planificació de tasques). 

 

 
Figura 54: Diagrama Gannt. 
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8. Procés de treball/desenvolupament 
En aquest apartat exposarem el procés de desenvolupament del nostre projecte pas a pas.  Ens 

centrarem en el treball de forma cronològica exposant l'evolució del mateix fins a assolir cadascun 

dels lliurables que conformen el present Treball de Final de Grau. 

 

8.1 Creació i desenvolupament gràfic. 

En aquest apartat dissenyarem els elements que conformaran els elements principals del manual 

d'identitat gràfica.  Partim del briefing d'empresa i d'ell n’extraurem els elements que en son 

essencials per la construcció conceptual de la marca. 

 

8.1.1 Construcció de la marca. 

Context de la marca.  L'escenari on es mourà la marca, segons el briefing està dominat per 

multinacionals que tenen tres formes d'oferir el seu producte, en botigues generalistes i grans 

magatzems, espais o botigues de la marca i botigues especialitzades en running.  Com a oportunitats 

tenim 5 milions de potencials clients, l'exigència de qualitat per part dels clients, necessitat 

d'assessorament i seguiment, la tendència cap el natural running, canals de promoció com la web i les 

xarxes socials, i molts esdeveniments esportius.  A nivell intern la marca és desconeguda i sense 

experiència, la infraestructura és mínima però el personal és altament qualificat, l'enfocament és cap 

al client aprofitant els nous canals de comunicació i ofereix un producte altament personalitzat.  La 

missió i visió de la marca es centren en la salut i el benestar, la sostenibilitat i els seus valors són 

col·laboració, qualitat, solidaritat, cooperació, confiança, diversitat, ètica i comerç just, sense oblidar el 

retorn al córrer de forma natural en el centre de tot. 

Conceptualització estratègica.  

Territori de marca. Quin lloc volem ocupar al mercat?  La nostra marca vol significar l'avenç 

tecnològic i la innovació aplicat al running prioritzant la natura humana per sobre de la tecnificació.   

Com volem competir? A través de la qualitat i l'adaptació/personalització.  Amb què volem que se'ns 

associï?  Amb la confiança i la salut, amb l’essència del córrer.  

Valors i atributs.  Els valors emocionals que volem que contingui la nostra marca són la solidaritat, 

la confiança, l'ètica, la diversitat, la sostenibilitat, la col·laboració, la salut i el benestar.  Els atributs 

tangibles de la marca seran la qualitat, la innovació i la personalització. 

Personalitat de marca.  Quins són els trets característics?  La marca és genuïna, solidària, 

transparent,  sostenible (preocupada per l'entorn) i sincera.  Com ens relacionem amb els altres?  

La marca és propera, col·laborativa, inspiradora i oberta.  Com actuem?  Ens basem en el treball i la 

millora contínua, treballem de forma col·laborativa i atents al feedback dels usuaris.  Com ens 

sentim?  Som entusiastes dels nostres productes, som persistents i optimistes, volem ajudar i 

col·laborar amb el nostre entorn, estem compromesos amb els més desafavorits. 
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Brand Manifiesto.  Som persones que emprem la tecnologia per ajudar a les persones cercant la 

millor experiència pels usuaris, creiem en la nostra capacitat per acomplir la nostra missió, en la 

tecnologia per servir a les persones i crear noves solucions, i crear productes pel gaudi, ens agrada 

estar oberts a les novetats, l'atenció als detalls, ajudar a viure millor a la gent, simplificar i interactuar  

amb les persones, odiem el calçat esmorteït en excés, la despersonalització de l'atenció al client, la 

fabricació en massa i l'explotació laboral, mai vendrem productes que no compraríem ni creiem en 

ells, no anteposarem els guanys a la qualitat del producte i la salut dels usuaris, en el futur volem 

ajudar a les persones a practicar el seu esport de forma sana i sense artificis (simplificada), fer 

assequible a tothom la nostra tecnologia. 

Mons d'inspiració. Les referències semàntiques per contextualitzar els nostres significats seran un 

imaginari centrat en la natura, solidaritat i l'esport (running) i els valors i atributs. 

Posicionament.  Per ser diferents, rellevants, notoris i creïbles pel corredor no competitiu que cerca 

gaudir del seu esport i de la natura, la nostra marca és la única que ofereix innovació i tecnologia per 

córrer amb seguretat i de forma sana d'entre totes les marques de natural running i barefoot running, 

perquè ens centrem en emprar la tecnologia per fer-la transparent i sevir als nostres clients, escoltant 

les seves opinions, desitjos i necessitats i adaptar-les i implementat-les en futures generacions de 

productes. 

Escala de beneficis. 

Tractarem d’evolucionar els conceptes a un estadi més emocional i aspiracional per connectar amb 

el consumidor, a través de 4 nivells: atributs funcionals que seran unes sabatilles per córrer 

perfectes pels nostres peus i fonamentades tecnològicament, beneficis funcionals que seran que 

ens permetran córrer oblidant-nos de les sabatilles, beneficis emocionals que seran gaudir del córrer 

per qualsevol superfície i qualsevol distància i beneficis aspiracionals que seran la satisfacció i la 

felicitat de gaudir del nostre esport favorit. 

Proposta de valor. 

La frase que resumeix la promesa de la nostra marca cap els nostres grups d’interès recollint la nostra 

essència i existència serà la resultant de la tria d’una de les següents tenint en conte el 

desenvolupament del nom i el logo:  

Opció 1: “Corre amb sabatilles fetes per a tu (pels teus peus)”. 

Opció 2: ”Tenim cura dels teus peus”. 

Opció 3: “Tu poses els peus, nosaltres les sabatilles”. 

Opció 4: “L’essència del córrer”. 

Opció 5: “L’esperit del córrer”. 
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Univers de marca. 

 

Figura 55: Univers de marca. 
 

8.1.2 Naming. 

En aquest apartat veurem un resum sintetitzant el procés que hem dut a terme per la creació del nom 
de la nostra marca, el document amb tot el procés s’annexarà a la memòria. 

Construcció del nom: 

Un cop analitzat el briefing i extrets els conceptes i idees més rellevants analitzem la construcció i 
significats de la categoria en que treballem i categories afins, a partir d’aquest treball triem conceptes 
que ens diferencien de la competència i que encaixin en la nostra proposta de valor.  En llistarem una 
sèrie de termes relacionats.  En descartarem els models de construcció descriptius, suggeridor i 
associatiu.   

Amb la llista de paraules farem combinacions i alteracions fins a tenir un llistat de més de 100 termes 
com a candidats a nom.  En realitzarem una tria atenent als principis de bona sonoritat, 
memorabilitat, diferenciació, morfologia agradable a vista i oïda i que encaixin amb la nostra proposta 
de valor. 

Després d’un primer filtrat tenim les següents paraules candidates: 

4U, 2run, walk&run, 4run, geolos, feetfly, Benue, Kemet, galeos, aplos, spirit, umoya, Kiowa, Himba, 
Eolo. 

Realitzem una enquesta entre varis usuaris i comparem els resultats, la idea és que una petita 
comunitat de corredors (que encaixen en el públic objectiu) un cop els hi hem explicat que es tracta 
d’una nova marca de sabatilles per córrer i roba esportiva, triïn els noms que més els hi agradin, 
d’aquesta manera tractem de generar la marca des de la pròpia comunitat: 

Les 3 més votades pels usuaris son: Spirit, Kiowa i feetfly. 
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Contextualitzarem les 3 paraules triades per valorar la seva idoneïtat en el marc del territori de la 
marca i un cop realitzada aquesta tasca analitzarem la seva fonètica, possibilitats en diferents 
idiomes, connexió amb la proposta de valor i semblança amb marques existents. 

Finalment el nom de la nostra marca serà Kiowa. Segons la Viquipèdia: Es tracta d’una tribu índia 
nord americana de la família lingüística kiowa-tano, el nom prové de la deformació del nom que els 
donaren els comanxe, ka-i-gwu o gaiqwu, que vol dir “dues meitats diferents”.  Eren nòmades. 

Comprovarem el seu registre a l’oficina de patents i com a domini web, en el primer cas podem emprar 
la paraula sense problemes i en quant al domini podem emprar: kiowarunning.com 

Anàlisi del nom. 

En base als principis citats 5.2 en el que fa al Naming veiem que el mot és original, singular i breu (3 
síl·labes), presenta bona sonoritat (eufonia) posseint molt bona pronunciabilitat, és senzill i simple i la 
seva musicalitat el fa fàcil de recordar (memorabilitat). 

En el que fa a l’evocació, com hem esmentat no es tracta d’un procés automàtic al ser desconeguda la 
paraula, però sense dubte evoca aspectes tribals i s’associa amb exotisme i ens suggereix simplicitat i 
natura.   

En quant al es tracta d’una tribu índia nord americana nòmada, i que significa les dues meitats 
diferents, descripció que ens pot donar molt de joc.  El que és cert que la desconeixença del mot fa 
que totes les associacions siguin fruit del subconscient a través de l’aspecte del mot, la seva sonoritat 
i ritme, podent assolir diferents significants en funció del disseny que emprem i els elements que el 
caracteritzin.  

Així a nivell emocional la connexió amb la marca es generarà a partir de l’imaginari que oferim a 
l’usuari a partir dels símbols gràfics que generarem i les imatges de context que triem, caldrà explicar 
molt bé la nostra història al voltant dels nostres símbols per lligar el significat a la proposta de valor.  
Dintre de la iconografia que pot associar el mot amb la proposta de valor tenim aspectes associats a la 
natura i la tribu Kiowa com son certs animals com l’ós, el cavall o l’àguila, els peus nus, les fletxes els 
enxampa somnis i tot el relacionat amb la vegetació i els arbres.  Per connectar millor amb la 
temàtica de la marca haurem d’emprar (com veurem més endavant) estratègies més directes amb el 
Baseline fent clara referència al córrer. 
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Figura 56: «Kicking Bird» de William S. Soule - US National Archives24,Indi Kiowa, imaginari indi (Font: Tumbrl). 

8.1.3 Logo. 

El primer que hem fet és decidir quina tipologia tindrà el nostre logo, un cop triat el nom el més adient, 

pensant en el tipus de producte i les aplicacions on apareixerà el logo i la pretensió d’iconitzar-lo per 

poder escalar la seva representació a diferents formats i mides ha estat, en principi, composar el 

nostre logo per un isotip simbòlic acompanyant el logtip (la paraula), veurem però que fruit de 

l’experimentació també ha sorgit l’opció d’un logo format per la pròpia paraula.  

 

Forma.  El primer pas serà determinar la forma del logo.  La forma estarà condicionada pel nom, pel 

seu origen, significat o territori.   

Kiowa és una tribu índia nord americana, i els icones que s’associen a aquestes i que s’ajusten a la 

nostra proposta de valor son els de la figura 56, a través de l’experimentació hem creat aquests 

isotips/logo on la forma es basa en dos animals (l’àguila i el cérvol) i la sola d’una sabatilla per córrer. 

                                                        
24 Disponible bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia Commons 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kicking_Bird.jpg#/media/File:Kicking_Bird.jpg 
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Figura 57: Forma dels isotips, àguila, cérvol i sola de sabatilla. 

 

Color.  El segon pas serà determinar el color de logo.  El punt d’inici per triar els colors del logo està 

fonamentat en la nostra proposta de valor i l’imaginari que se’n genera, arribant a la conclusió que 

haurem de realitzar una tria que aflori dels colors relacionats amb animals com l’ós, el cavall, el cérvol, 

les àguiles, d’arbres que es troben als boscos de l’oest nord americà com el faig, el roure, el pi i el 

bedoll, o amb el desert i els grans canyons.  La gamma cromàtica resultant es mourà entre el groc i el 

vermell.  Malgrat això en la fase d’experimentació hem emprat altres colors pensant en campanyes 

específiques a desenvolupar d’inspiració en cultures o territoris més mediterranis (gamma de colors 

blava) i africans (combinacions cromàtiques des del violat al vermell fosc i taronja).  

Finalment per determinar el color de l’isotip hem realitzat algunes proves amb les mateixes paletes 

cromàtiques per a totes les versions que s’annexaran al treball, més endavant podrem veure com la 

paleta de colors principal es concretarà en: 

Vermell: CMYK 0/87/80/0. 

Negre: CMYK: 0/0/0/100. 

La raó de simplificar la paleta en dos colors es fonamenta en el minimalisme i la intenció de no 

dispersar la identificació de la marca en un esquema de colors massa ampli i poc identificador. 

 

Contingut.  El tercer pas serà determinar el contingut del logo.  En aquest punt el contingut variarà 

ja que com podrem observar a continuació, el logotip acompanyarà als dos isotips i estarà contingut 

dintre de la forma en el cas de la sola de la sabatilla.  Els continguts seran el nom de la marca comú a 

totes les versions i els icones d’un cérvol i un àguila en funció de la versió.  En el cas de la sola de la 

sabatilla el contingut és doble en un mateix objecte que conté el nom de la marca i te la forma de la 

sola de la sabatilla. 
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Figura 58: Contingut del logo. 

 

Baseline.  La tria del baseline no ha estat massa complexa ja que de les possibles frases que 

resumeixen la nostra proposta de valor, quelcom a temporal que no serà un eslògan sinó que 

representa la nostra targeta de visita al mon, la frase “l’esperit del córrer” traduïda a l’anglès “The 

Spirit Of Running” resumeix l’essencial de la nostra proposta com a marca, l’esperit del córrer no és la 

victòria sinó la sensació de llibertat, de connexió amb la natura i nosaltres mateixos en un espai i un 

moment per a un mateix que te quelcom d’espiritual i místic.  Val a dir que fruit de vàries proves el 

baseline es reduirà a “Spirit Of Runnig”. 

 
Figura 59: Baseline, proves inicials. 

 

Cal dir que per la tria definitiva del logo es realitza una enquesta entre les mateixes persones que van 

realitzar l’enquesta per tal de triar el nom de la marca.  

El resultat és el següent: 

L’11% dels consultats van triar el cérvol, el 24% van triar l’àguila i el 65% van triar la sola de la 

sabatilla. 

El logo definitiu d’inspiració Naive, després d’un procés d’experimentació amb diferents esquemes de 

disseny en base a les tendències actuals (s’annexen les proves), presenta les següents possibilitats: 
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Figura 60: Logo en els colors bàsics i en negatiu. 

 

Al manual d’identitat gràfica ja en determinarem una paleta de colors més àmplia i les diferents 

versions acceptades i les no acceptades. 

8.1.4 Tagline. 

El tagline com ja hem vist en l’anterior apartat, sintetitza l’essència de la nostra marca y la seva 

proposta de valor en quelcom memorable, únic i recognoscible per al nostre públic objectiu.  La gran 

majoria de marques del sector i del nostre territori de marca es centren en valors massa competitius 

enfocats al rendiment i els èxits sigui esportius o personals. Aquest enfoc converteix en objectiu el 

rendiment assolit, el resultat i no l’acció en si mateixa ni el gaudi que pot significar córrer.  Per a la 

nostra marca no és important el resultat, el realment important és el gaudi de l’activitat, convertint en 

una forma de viure l’esport de forma quasi espiritual, tot això associat al nostre nom i el seu significat 

ens porta a cercar una frase que centri l’atenció en el que creiem essencial.  Les dues frases que 

millor encaixen són: “L’essència del córrer” i “L’esperit del córrer”, encaixen molt bé com a tagline, 

però tenint en conte que la tria del nom es va fer a través d’una enquesta entre el públic objectiu i un 

dels finalistes fou “Spirit”, m’he decantat per triar “L’esperit del córrer”. També em va semblar que la 

paraula essència transmet un component sensorial associat als perfums. Parlar de l’esperit del córrer 

connecta amb el significat del nom i la representació gràfica de qualsevol del tres logos candidats hi 

conviu perfectament.  La tipografia emprada en el tagline és la Century Gothic 
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Figura 61: Tipografia Century Gothic25. 

 

8.1.5 Tipografia. 

Hem de precisar que la font tipogràfica triada pel tagline serà la font que emprarem per tota la 

comunicació institucional, finalment no hem cercat dues tipografies diferents apel·lant al principi de 

minimalisme com després argumentaré.   

L’elecció de la font tipogràfica és molt important, bàsica en un programa d’identitat ja que ha de donar 

consistència i efectivitat alhora que aporta llegibilitat i claredat òptimes. Cerquem que aporti harmonia i 

unitat a totes les presentacions de la marca.  Addicionalment la tipografia ha de tenir personalitat 

però amb mesura i no caure en l’extravagància i ha de ser compatible amb els nostres símbols, ha de 

ser escalable i sostenible en el temps, és a dir a temporal i no subjecte a modes.  En aquest sentit el 

tagline necessitava d’una tipografia que contrastés amb el logo que és una tipografia (irregular i amb 

formes circulars i ondulades) emmarcada en una sola de sabatilla, el que al meu judici millor 

contrastava era una tipografia de pal sec però que s’apropés al minimalisme emprant les formes 

bàsiques de forma molt evident, així les lletres rodones amb cercles regulars, i angles molt oberts en 

les formes triangulars em van decantar per la tipografia de la figura 61.  Val a dir que pensant en 

possibles evolucions del logo on la geometria del mateix es pugui tornar més regular, al versatilitat de 

la tipografia Century Gothic ens dona joc suficient per adaptar-se.  Aquesta mateixa tipografia serà 

emprada en les textos de comunicacions escrites, targetes de visita, web, app, etc.   

Seguint el principi del minimalisme de menys és més, emprarem per titulars i per menús en al cas de 

la web o aplicacions la mateixa font però en estil bold. Els diferents estils de la tipografia (negreta, 

cursiva, normal) i les seves combinacions ens dotaran de les eines necessàries per poder escriure 

textos amb suficient contrast tipogràfic. 

8.1.6 Paleta de colors.  

Com ja hem argumentat al punt 8.1.3 en l’apartat del color; el color en la nostra marca ha d’enllaçar 

perfectament amb els valors i atributs i la nostra proposta de valor i alhora en els principis del 

minimalisme fugint d’estridències i elements innecessaris.  A la fase d’experimentació hem realitzat 

proves amb gammes de colors anàlogues sobre els colors mencionats al punt 8.1.3 en combinació 

amb estils de disseny del logo influenciats en les tendències actuals.   
                                                        
25 Font tipogràfica dissenyada per a Monotype Imaging en 1991. 



Projecte Final de Grau, Pedro Giménez Sánchez 
 

79 / 132 
 

Els colors principals són: 

 

Vermell: CMYK 0/87/80/0.  

  

Es tracta d’un color amb connotacions 

d’energia i activitat, optimisme i espontaneïtat, 

associat a l’amor i la joia. 

Negre: CMYK: 0/0/0/100.  

 

Es tracta d’un color que s’associa al poder, al 

disseny i l’elegància. 

      

 

Al manual d’identitat gràfica ampliarem la paleta de colors i els usos que se’n faran.

 

8.1.7 Desenvolupament del logo. Versions.  

En aquest punt tenim tots els elements per abordar la definició i disseny del manual d’identitat gràfica. 

En el present apartat proposarem una sèrie de solucions pel logo enfocats en la seva adaptació a 

diferents escenaris i la seva iconització.   

En un primer terme ens hem plantejat el grau de reducció que ens podem permetre amb el logo donat 

que es tracta d’una paraula amb una tipografia irregular el que dificulta la seva llegibilitat a mida que 

anem reduint la mida. Un altre aspecte bàsic és la seva relació amb el tagline en quant a ubicació i 

mida.  Hem conclòs que té una quantitat reduïda de possibilitats, en concret 3 versions que podem 

veure a la figura següent: 

 
Figura 62: Versions logo. 

 

A nivell de reducció del logo hem fet una sèrie de proves amb diferents usuaris i el 85% van coincidir 

en que la mida més reduïda que eren capaços de llegir sense problemes era l’assenyalada al següent 

gràfic, la mida de 15 mm de llargada era la que marcava el límit. 
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Figura 63: Grau de reducció del logo. 

 

El manual d’identitat és un dels lliurables del treball i s’annexarà. 

Al manual es marcaran les pautes bàsiques d’us dels identificadors de la marca en diferents 

aplicacions, i entre de les que es citen al manual desenvoluparem la pàgina web de la marca i 

l’aplicació per a dispositius mòbils.  Això sumat a les bones pràctiques, les tendències actuals i els 

principis del minimalisme i funcionalitat que marquen tot el treball donaran com a resultat els prototips 

finals d’ambdues aplicacions a nivell píxel perfect. 

 

8.1.8 Trames. 

Fruit de l’imaginari de la marca generarem uns patrons que s’utilitzaran per donar riquesa al disseny 

de les diferents aplicacions, tant impreses con virtuals. 

La inspiració en paisatges de l’oest nord americà com son Monument Valley, Grand Canyon, Antelope 

Canyon i objectes com els atrapa somnis o representacions com les corbes de nivell dels mapes 

topogràfics sumades a els colors corporatius i secundaris de la marca generaran unes trames molt 

característiques.  Al manual d’identitat es detallaran els diferents patrons i mides orientatives. 
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8.1.9 Icones. 

Es desenvoluparan una sèrie d’icones relacionats amb la temàtica del nostre producte a fi de poder 

disposar d’elements gràfics propis per fer-ne ús en funció de les necessitats. 

8.2 Web corporatiu. 

Per al disseny i realització del web corporatiu a nivell píxel perfect, haurem de tenir present en primer 

terme el brífing amb els requeriments que es descriuen i la tasca de benchmarking realitzada en 

apartats anteriors així com les regles del manual d’identitat que ens marquen trets mestres molt 

concrets pel disseny visual del web. 

És molt cert que aquí només treballarem l’aspecte visual/gràfic del web corporatiu i el més important 

serà que l’aspecte sigui harmònic i en la línia dels principis que ens hem marcat, però caldrà un mínim 

en quant a centrar el lloc web en funció de l’objectiu de producte, els missatges claus, els usuaris 

potencials.  Així caldrà també definir l’estructura de pàgines, el menú de navegació i l’arbre de 

continguts.  També partirem com a model d’exemple a seguir del web d’On Running. 

 

8.2.1 Objectiu del lloc web.  Missatges, usuaris i ús principal. 

El lloc web cobreix l’objectiu d’assessorar i formar als usuaris del producte, partint de la base que 

volem vendre el producte en un primer terme.  El lloc web ha de transmetre certs punts claus i 

distintius com són la personalització del producte, la sostenibilitat del producte i la imatge d’un enfoc 

de l’esport no competitiu. 

El missatge clau és que el producte està en harmonia amb la natura i la nostra salut (és saludable 

córrer amb les nostres sabatilles).  Molt important associar l’aprenentatge, assessorament i la 

comunitat al producte. 

L’usuari potencial ho és d’acord amb els principis que s’extreuen dels nostres punts claus i les 

propietats i atributs del nostre calçat. 

 

8.2.2 Contingut i estructura. 

Cal definir en primer lloc una estructura de les pàgines, com ens mourem entre les diferents pàgines 

del lloc (menú de navegació) i com estaran estructurats els continguts (arbre de continguts).  Per 

aquest particular en primer lloc haurem de definir els apartats que contindrà el nostre lloc web tenint 

en conte que la granularitat dels continguts marcaran aquests apartats. 

La idea principal és que tot el contingut rellevant estigui en una sola plana on ens desplaçarem per 

scroll, així el Home del site tindrà els apartats següents com a menú principal: 

1. Botiga.  Serà el primer apartat que be via clic o per desplaçament vertical dintre de la mateixa 

plana ens mostrarà els productes destacats.  Des d’aquí podrem enllaçar en el detall de tots 

els productes. 

2. Aprenentatge.  Amb la mateixa dinàmica que l’anterior ens dona informació de com aprendre 

(reaprendre) a córrer de forma natural. 
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3. Tecnologia/beneficis.  Explicació del fonament tècnic-científic de la nostra proposta. 

4. Informació/notícies.  Espai amb consells, plans d’entrenament, informació de curses, 

resultats, etc. 

Cal esmentar que al header tindrem addicionalment al menú principal un menú de navegació 

secundari que contindrà el cercador, accés a xarxes socials, l’ajuda, el cistell de compra i el canvi 

d’idioma.   Al footer hi tindrem l’avís legal, informació de privacitat, de contacte, el copyright, les 

preguntes freqüents i el mapa web.   

El menú principal i el secundari estaran accessibles en tot moment i el contingut del footer també, així 

la navegació serà multidireccional i no jerarquitzada. 

A les captures següents podrem observar el menú de navegació i l’arbre de continguts.  

 
Figura 64: Arbre de continguts lloc web. 
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Figura 65: Mapa de navegació lloc web. 

 

8.2.3 Esquema de les pàgines. Wireframes. 

El següent pas serà la creació dels esquemes base de cada plana del lloc web, així de forma 

esquemàtica i sense aprofundir en el disseny detallarem els elements i els continguts que apareixeran 

a cada plana i la seva distribució per la plana.   

Cal dir que farem tres versions de wireframes, la versió d’escriptori, la versió per tauleta (que diferirà 

només en algunes planes i tindrà moltes en comú, ja que només diferirà en la distribució dels 

elements), i la versió per telèfons intel·ligents que si variarà força, ja que com veurem generarem un 

nou arbre de continguts i mapa de navegació per la versió per smartphones.  

A la captura següent podem veure un exemple de wireframe per la versió d’escriptori. 



Projecte Final de Grau, Pedro Giménez Sánchez 
 

84 / 132 
 

 
Figura 66: Esquema de pàgina. Mòdul de compra. 

 

A les captures següents podem observar el nou arbre de continguts i mapa de navegació per a la 

versió per smartphone així com alguns wireframes d’exemple. 
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Figura 67: Arbre de continguts lloc web per telèfons intel·ligents. 
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Figura 68: Mapa de navegació lloc web per a telèfons intel·ligents. 
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Figura 69: Wireframes per a telèfons intel·ligents. 

 

8.2.4. Prototips finals (pixel perfect). 

La fase final serrà el disseny dels prototips finals amb l’aspecte visual a tot detall o píxel perfect.  

Aplicarem les regels que marca el manual d’identitat visual corporativa en tant a colors, símbols, 

tipografia i jerarquia d’estils a la tipografia i els principis KISS i del minimalisme.  També tindrem en 

conte el benchmarking realitzat sobre usos i tendències per tal d’ajustar el disseny enfocat amb la 

intencionalitat del nostre projecte. 

A la captura següent podem veure alguns prototips definitius. 
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Figura 70: Exemple de prototips definitius (pixel perfect). 

 

8.3 Aplicació per a dispositius mòbils. 

En aquest apartat no detallarem amb tanta profunditat tot el procés ja que es tracta d’un procediment 

molt similar al punt 8.2. 

Ens centrarem en les variacions que tindrà l’aplicació per a dispositius mòbils i que seran en que 

l’objectiu de l’aplicació és proveir els usuaris d’una utilitat per quantificar les seves sortides per córrer, 

dotarem l’aplicació d’allò essencial ja que l’oferta és molt àmplia i seria difícil competir per la via 

d’implementar moltes opcions.  L’estratègia a seguir serà oferir simplicitat i efectivitat. 

L’esquema es basarà en quatre opcions de menú principals que seran les dades de l’usuari, la 

pantalla d’inici d’activitat, el recull d’activitats i la configuració del conte de l’usuari. 

Secundàriament el logo estarà enllaçat amb la web de la marca i al footer podrem accedir a les xarxes 

socials. 

El primer que farem és dissenyar l’arbre de continguts i el mapa de navegació que podem observar a 

continuació. 
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Figura 71: Arquitectura de la Informació de l'aplicació per dispositius mòbils. 

 

Tot seguit passarem a dissenyar els prototips de baixa resolució per després implementar les versions 

definitives a tot nivell de detall. 

A les captures següents podem observar les versions definitives de les pantalles de l’aplicació per a 

telèfons intel·ligents.  

Val a dir que tant l’avís legal, com el menú de privacitat enllaça a la web oficial de la marca. 
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Figura 72: Versions finals a nivell pixel perfect de l'app. 
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9. Prototips 
Esbossos, croquis, models, prototips, etc., creats durant el procés de treball, incloent especialment: 

9.1 Lo-Fi 

• Sketches 

• Wireframes 

• Storyboards 

9.2 Hi-Fi 

• Mockups 

• Maquetes funcionals 

 

Nota: Els elements d’aquest apartat s’inclouran en documents independents.  Els arxius annexes 

tindran les següents denominacions: 

1. Logo_Sktech.pdf.  Es tracta de l’esborrany inicial a mà alçada del logo definitiu. 

2. WebSite_Sketch.pdf.  Versió a mà alçada del primer prototip del lloc web. 

3. App_Wireframes.pdf.  Prototip de baixa fidelitat de l’aplicació per telèfons mòbils. 

4. Web_DesktopWireframes.pdf.  Prototip a baixa fidelitat del lloc web versió escriptori. 

5. Web_MobileWireframes.pdf.  Prototip a baixa fidelitat del lloc web versió telèfon mòbil. 

6. Web_TabletWireframes.pdf.  Prototip a baixa fidelitat del lloc web versió tablet. 

7. App_PixelPerfect.pdf.  Prototip alta fidelitat de l’aplicació per telèfons mòbils. 

8. Web_DesktopPixelPerfect.pdf.  Prototip alta fidelitat lloc web versió escriptori. 

9. Web_MobilePixelPerfect.pdf.  Prototip alta fidelitat lloc web versió telèfon mòbil. 

10. Web_TabletPixelPerfect.pdf.  Prototip alta fidelitat lloc web versió tablet. 
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10. Usabilitat/UX 
El present treball es centra en el desenvolupament gràfic i no en l’arquitectura de la informació, la 

usabilitat ni l’experiència d’usuari. 

Malgrat això no podem ser impermeables a la necessitat de basar el disseny en aquest principis. 

Fruit d’això son les metodologies i formes de desenvolupar el treball que s’han exposat, a més dels 

principis bàsics que han caracteritzat el treball (principi KISS, minimalisme, etc).  

Hem procurat seguir els heurístics segons Nielsen, si bé no hem realitzat cap avaluació si que hem 

tingut en conte els principis bàsics ja exposats en altres apartats. 

 

A les figures 64, 65, 67, 68 i 71 podem observar els mapes de navegació i les arbres de continguts de 

les diferents aplicacions desenvolupades. 

Tanmateix hem dissenyat les aplicacions, especialment els llocs web amb la premissa que havien de 

posseir un mapa del lloc per afavorir la usabilitat i una bona experiència d’usuari, així com tècniques 

com incloure camins de molles de pa (breadcrums).  A la figura 70 en tenim un bon exemple. 
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11. Projecció a futur 
Informació, prediccions i suggeriments sobre ampliacions a futur del treball, i/o llista de millores a 

realitzar en hipotètiques futures versions del servei/aplicació. 

 

11.1 Actualització del logo de kiowa. 

A futur penso que haurem de tenir en conte el procediment de tria del logo fruit de la interacció amb 

els usuaris objectius de kiowa, per tal d’actualitzar-lo i modernitzar-lo.  L’estil triat crec que pot quedar 

un tant obsolet en un espai curt de temps i caldrà evolucionar sense perdre la seva personalitat cap a 

dissenys més geomètrics investits de l’esperit del disseny original. 

 

11.2 Revisió del tagline. 

Si bé el tagline està pensat per perdurar, també és cert que a mida que ajustem la proposta de valor a 

la realitat en que es situï la marca, el tagline pot evolucionar sense perdre la seva essència.  Poden 

aparèixer oportunitats per emprar claims concrets per projectes molt específics coincidint amb 

polítiques d’implantació de la marca en territoris concrets temporals.  Podem tenir un bon punt de 

partida dels tagline candidats de la fase de creació de marca: “Corre amb sabatilles fetes per a tu (pels 

teus peus)”,”Tenim cura dels teus peus”, “Tu poses els peus, nosaltres les sabatilles”, “L’essència del 

córrer”, “L’esperit del córrer” (que és l’actual tagline). 

 

11.3 Creació de logos per a campanyes concretes. 

A l’etapa d’experimentació vam realitzar una sèrie de proves amb una estructura fraccionada del logo 

jugant amb diferents gammes cromàtiques adaptades a zones geogràfiques concretes com poden ser 

el mediterrani, Àfrica, Àsia, etc. 

 
Figura 73: Logos per campanyes concretes. 
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11.4 Actualització del manual d’identitat gràfica. 

Amb l’eclosió recent dels wereables crec que el següent punt a incorporar al manual d’identitat gràfica 

serà dissenyar les línies mestres gràfiques per rellotges intel·ligents i d’altres tecnologies wereables 

que vagin apareixent.  

 

11.5 Creació de l’aplicació per rellotges intel·ligents. 

Com a una nova aplicació de la identitat de la marca s’haurà de dissenyar i desenvolupar l’aplicació 

per rellotges intel·ligents que haurà d’estar en harmonia amb la web adaptable i l’aplicació per telèfons 

mòbils.  
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12. Conclusió/-ns 
Conclusions personals sobre el projecte realitzat, el procés de treball i els resultats obtinguts. 

A partir del treball realitzat en vull destacar una sèrie de conclusions. 

12.1 Minimalisme. 

És evident que les tendències són corrents que en certa mesura són cícliques i algunes de les que 

hem pogut observar durant la realització d’aquest treball ja van aparèixer i estar en boga fa uns anys. 

Malgrat això el que vull ressaltar com a conclusió en tant als estils gràfics, que associats aquests amb 

la usabilitat, el minimalisme i el principi KISS penso que es consoliden com a tendències universals i a 

temporals.  La qüestió és que quan es tracta de produir solucions que funcionin i proveeixin una bona 

experiència d’usuari i satisfactòria, tot allò ornamental i que no aporta ni informació ni experiència 

estètica acaba per fer nosa i “embrutar” l’experiència dels usuaris i la seva satisfacció. 

12.2 Evolució de les marques. 

En l’aspecte de creació de la marca, ha estat molt interessant intentar conjugar les tècniques 

tradicionals de creació de marca amb el que s’està perfilant com el futur de la creació de marca com 

és la generació de la marca des de la pròpia comunitat. A petita escala, tant la tria del nom de la 

marca, com el seu identificador gràfic ha estat de forma col·laborativa, inspirat en els post de Branzai 

he tractat d’experimentar en aquest aspecte, fent una preselecció de noms i de solucions gràfiques 

que després han estat triades i debatudes entre una comunitat (petita) d’usuaris potencials de la 

hipotètica marca. 

En aquest sentit he vist, amb certa sorpresa i frustració, com les solucions que jo creia idònies des del 

punt de vista del professional (o futur professional) no eren les que més èxit tenien entre el target. 

Aquesta distància entre el que el professional creu eficient i el que el consumidor prefereix denota que 

les regles han canviat i si volem produir solucions efectives haurem de canviar el punt de vista.  En 

certa manera haurem de desaprendre per formar part de la visió col·lectiva de la comunitat i captar els 

símbols que les comunitats esperen i fan seus. 

12.3 Web vs App. 

Un dels aspectes que més m’ha fet reflexionar és el Responsive Design i l’adaptació de la web als 

dispositius mòbils, en especials als smartphones i encara que no tractat aquí, com s’hauran d’adaptar 

als wereables, en especial als rellotges intel·ligents.  

Disseny adaptatiu. 

Ja no es tracta d’escalar el web a cada dispositiu sinó d’adaptar-se als usos diferenciats que se’n fan 

de cada dispositiu. Potser on menys diferències trobem és al pensar en ordinadors i tablets on 

essencialment el que canvia és la interacció que passa de perifèrics al tacte directament sobre la 

pantalla. 
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Quan parlem de smartphones l’adaptació pren un altre significat ja que la mobilitat condiciona el 

modus en que es consumeixen els continguts i la mida del dispositiu marca unes necessitats diferents, 

l’usuari està en moviment amb velocitats i connectivitats diferents i nivell d’atenció menor.  També 

veiem una integració entre app i web, es tendeix a que es difumini quan estem online o quan offline.  

Aplicacions amb valor afegit. 

Un aspecte com la geolocallització comuna entre els smartphones i els wereables obre tot un seguit 

de possibilitats que també modifiquen l’adaptació del web a aquests.  

En el terreny que he dissenyat aquest treball, l’aplicació mòbil no ha estat essencialment una 

adaptació offline de la web, lluny d’això i fent referència al paràgraf anterior, el seu enfoc ha estat en 

funció de les possibilitats de geolocalització i quantificació de dades fisiològiques.  El pas següent a 

futur, com ja exposaré, serà implementar aplicacions en wereables. 

12.4 El projecte. 

Sobre el projecte, en general, la conclusió que en trec és en primer lloc que els requeriments 

acadèmics de la memòria sumats a la planificació i documentació han fet assentar unes bases a futur 

de com afrontar projectes professionals.  Si bé penso que no en tots els projectes caldrà una 

memòria tant exhaustiva ja que no caldrà explicar fins a nivells de detall tan acurats les bases 

teòriques de referència, i les justificacions de les decisions preses caldrà enfocar-les més en un 

llenguatge que el client pugui entendre i que professionals que puguin treballar inspirats en el projecte 

en qüestió associïn als seus coneixements.  En segon lloc la preparació prèvia al desenvolupament 

feta de forma metòdica i conscient proveeix d’una seguretat en les decisions tècniques i artístiques 

molt fermes, el que vull dir és que moltes vegades he abordat treballs sense una reflexió tan profunda 

com en aquest treball de final de grau i les conviccions sobre les decisions han estat més febles i més 

fruit de la intuïció.  I finalment la visió global de la identitat corporativa englobant totes les seves 

aplicacions i en especial el website i l’app m’ha fet reflexionar que en la majoria de casos tant el lloc 

web com l’aplicació per dispositius mòbils són projectes lliures que empren essencialment les normes 

d’ús del logo, la tipografia i els colors corporatius, poques vegades hi ha patrons d’ús d’altres elements 

com puguin ser distribucions dels elements, normes de maquetació, aquests aspectes han depès de 

les normes de disseny d’interfícies, de les bones pràctiques d’usabilitat i influenciades per les modes 

de cada moment.  Penso que és molt positiu i dona coherència incloure esquemes de disseny 

pautats al manual d’identitat gràfica.  

12.5 El Procés de treball. 

El procés de treball, en conclusió em fa veure amb claredat que és essencial plantejar la construcció 

de marca amb unes bases molt clares de quin és el nostre objectiu i des d’una visió global de la 

marca.  Generar una estratègia clara de marca, identificar molt bé el territori de marca i que la 

proposta de valor sigui el centre de la política de comunicació i relació amb els usuaris.  Generar tots 

els aspectes de comunicació com un tot enfocats en la proposta de valor. 
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12.6 Resultats obtinguts. 

Si analitzem els resultats obtinguts, jo diferenciaria tot el treball del marc teòric i d’estudi de l’art en el 

moment present on crec que el treball és exhaustiu i no deixa cap aspecte sense estudiar, avaluar i 

projectar cap el treball a realitzar. 

Un segon aspecte ha estat la tria del nom i els identificadors, en especial el logo.  En aquest aspecte 

emprar una tècnica on la tria ha estat des de la comunitat d’usuaris a qui volem arribar ha condicionat 

el treball posterior ja que la tria no estava fonamentada en el disseny sinó en la percepció subjectiva 

de l’usuari, així la tècnica ha quedat en un segon pla, i a posteriori hem hagut d’aplicar aquesta tècnica 

i coneixements per afinar més la proposta triada, potser on més problemes pot generar és en el cas 

d’identificadors gràfics com el logo o l’isotip.   

Finalment el resultat obtingut amb els lliurables com el manual d’identitat gràfica, el web i l’app han 

quedat resolts, crec amb molta solvència i factura professional. 

 

12.7 Conclusió personal. 

A nivell personal el projecte va néixer amb dos propòsits concrets, el primer desenvolupar la identitat 

gràfica d’una teòrica nova marca, generar des de zero la idea, la visió, la missió, en resum generar 

una idea de negoci dintre de l’àmbit de les marques de running i la seva identitat visual.  El segon 

propòsit era crear una anti marca en el sentit de fugir dels idearis clàssics de les marques tradicionals 

del running (i de quasi tots els àmbits) que cerquen generar necessitats (inexistents en molts casos) 

atacant els sistemes de decisió de les persones, engalipant-los i fent-los consumir objectes i 

intangibles innecessaris i inútils.  

Aquest últim propòsit, si bé no ha quedat massa visible en el projecte, sí és l’essència de la meva 

conclusió personal sobre les marques i com es generen i gestionen.  Molt en la línia del llibre No 

Logo de Noemi Klein, penso en les marques com invasors dels espais tant públics com personals.  

L’estratègia de l’esponsorització converteix espais públics, esdeveniments i persones en anuncis.  

Quan penso en curses que en lloc d’anomenar-se Marató de Barcelona es diuen Zurich Marató de 

Barcelona, estadis com l’Allianz Arena, o corredors/esportistes que porten tot l’equipament i ben 

visible d’una marca concreta, espais públics coronats per mega anuncis de les marques més 

poderoses, o en el centre de les ciutats més importants on els carrers principals son avingudes 

d’aparadors de les mateixes marques a tot arreu. 

Però en els casos anteriors les marques paguen per ser presents, el més contradictori és que l’usuari 

que vol un producte per ell, que parli d’ell, que transmeti al mon la seva personalitat i sigui exclusiu, 

acaba per vestir, emprar o consumir els mateixos productes que la resta.  Portar el logo de la poma al 

teu smartphone denota status, però milions de persones porten el mateix smartphone amb el logo ben 

visible, i això és extensible a vehicles, roba, productes d’alimentació i un llarg etc.  Al final la idea 

d’exclusivitat i de personalització és una quimera i essencialment l’usuari és víctima d’un bona 

campanya de màrqueting que direcciona les seves decisions cap a una necessitat col·lectiva venent la 

falsa promesa d’un producte personal i únic, quan es tracta de tot el contrari, un producte únic (el 
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mateix) per a milions d’éssers que conformen el ramat global de consumidors cantant les delícies de 

les grans marques i acaben essent els ambaixadors de la marca al seu entorn més proper i en la 

major part dels casos perdent tota objectivitat.  Així i per concloure la marca que millor sigui capaç 

d’explotar aquesta falta d’individualitat i personalitat del ramat global, sumat a un producte capaç 

d’atacar i convèncer els sistemes de decisió humans i que funcioni amb solvència tindrà l’èxit 

assegurat. 

L’esperança, penso, és que les xarxes socials i l’intent de les marques per capitalitzar aquesta nova 

eina d’interacció i comunicació col·loca a marca i usuari en situació d’igualtat a l’hora de dialogar, i la 

xarxa social és ben poc controlable, així la reputació de la marca depèn de les opinions dels usuaris i 

la comunicació és molt ràpida i ubiqua.  Potser, la xarxa social és una eina per la marca per conèixer 

el target i atacar la seva capacitat de decisió amb més precisió, però també és l’eina/arma de l’usuari 

per desemmascarar la marca i la seva tendència a manipular i que poc a poc les marques acabin 

essent realment responsables socialment, contribueixin a la sostenibilitat del planeta i la preservació 

dels seus recursos, a que compleixin les lleis del països, abandonin l’explotació laboral (en molts 

casos infantil) dels seus centres de producció per que al final acabin en el seu espai natural i ens 

tornin les nostres places públiques, els nostres esdeveniments esportius i socials. 

La idea d’encabir una nova marca de running amb una visió empresarial anti marca cerca que sigui la 

pròpia audiència, la comunitat d’usuaris potencials qui lideri els seus aspectes de comunicació, que 

faci seus els símbols i que els principis que es proposen al brífing d’empresa empatitzin amb el target, 

però tenint en conte que el target és un ésser humà, no un concepte.   
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Annex 1. Lliurables del projecte 
Llista de fitxers lliurats i la seva descripció. 

- Briefing d’empresa, que essencialment descriu l’empresa i ens detalla les seves 

característiques per poder enfocar la imatge corporativa. 

- Briefing de la web corporativa, essencialment descriu els requisits de la web que el client 

desitja.  

- Document del procés del Naming de la marca. Aquest document ens descriu i detalla tot el 

procediment de creació del nom de la marca.  El nom del document annexat és Naming.pdf. 

- Wireframes del lloc web (versions escriptori, tauleta i telèfon intel·ligent).  Aquest document 

detalla de forma completa les diferents versions del lloc web, els seus elements i la seva 

ubicació, així com la seva funcionalitat. 

- Prototips definitius (píxel perfect) del lloc web.  Aquest document mostra l’aparença final de 

les diferents versions del lloc web, els seus elements i la seva funcionalitat i ubicació. 

- Wireframes de l’aplicació der telèfons mòbil.  Aquest document detalla de forma completa les 

diferents planes de l’aplicació per telèfons mòbils, els seus elements i la seva ubicació, així 

com la seva funcionalitat. 

- Prototip definitiu (píxel perfect) de l’aplicació per telèfons mòbils.  Aquest document mostra 

l’aparença final de les diferents planes de l’aplicació per telèfons mòbils, els seus elements i la 

seva funcionalitat i ubicació. 
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Annex 2. Llibre d’estil 
Llibre d'estil que defineix la línia gràfica del treball. És recomanable incloure, entre d'altres:  

• Logotips i anagrames. 

• Paleta de colors. 

• Paleta tipogràfica i mida de fonts. 

• Marges. 

• Fons, icones i altres elements gràfics. 

• Banners, botons i altres elements de promoció. 

• Regles d'ús. 

• Exemples d'ús correcte i incorrecte. 

 

Nota: Aquest annex s’inclourà com un document independent.  El nom del document annexat és 

Manual_Identitat.pdf. 
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Annex 3. Glossari/Índex analític 
Glossari de termes i acrònims utilitzats en el treball (només aquells esmentats en aquest document) 

amb breus definicions de cadascun d'ells, o un índex analític amb la llista de termes, noms i paraules 

clau en el text i les pàgines on es poden trobar.  

 

3D. Tres dimensions. 

AA.  Nivell de conformitat que satisfà les prioritats 1 i 2 d’accessibilitat segons el W3C.  Prioritat 1: 

Són punts que el desenvolupador web ha d’acomplir ja que del contrari certs grups d’usuaris no 

podrien accedir.  Prioritat 2: Són punts que el desenvolupador web ha d’acomplir ja que del contrari 

per certs grups d’usuaris seria molt difícil accedir 

AI. Arquitectura de la informació. Disciplina/art que s’encarrega de l’estudi, anàlisi, organització, 

disposició i estructuració de la informació en espais d’informació, en aquest cas un lloc web i una 

aplicació per dispositius mòbils. 

Anàloga.  Referent a combinació cromàtica, són aquells colors situats a ambdós costats d’un color 

donat. 

Android.  Sistema Operatiu basat en el nucli de Linux, dissenyat per dispositius mòbils i tàctils. 

App Store.  Genèricament botiga (virtual) d’aplicacions informàtica, terme encunyat per inicialment 

Apple© per la seva botiga online.  

App.  Aplicació/programari informàtic. 

Apple.  (Inc) És una empresa nord-americana que dissenya i produeix equip electrònics i programari 

amb seu a Cupertino (California, EEUU).  

Arbre de Continguts.  Esquema en forma d’arbre que defineix l’estructura d’un projecte web o 

aplicació informàtica.  

Banners.  Es tracta d’un format publicitari fet servir a internet, és una peça publicitària ubicada a una 

pàgina web. 

Baseline.  Es tracta de la frase que acompanya a un logo i defineix la proposta de valor de la marca, 

ubicat a la base del logo normalment. 

Benchmarking.  Tècnica que s’empra per comparar productes, serveis i processos de treball que 

pertanyin a organitzacions que evidenciïn millors pràctiques sobre un àrea d’interès, en aquest cas 

branding, llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils. 

Blueprint.  Dibuix tècnic d’un avantprojecte. 

Bold.  Referent a tipografia, versió gruixuda d’una font tipogràfica. 

Boto.  Referent a programaris o llocs web, és un artefacte que dispara un esdeveniment.  Fa 

referència a la seva forma i/o aparença. 
Brand Manifesto.  És una declaració d’intencions de com es comportarà la marca i quin contingut 

ètic utilitzarà. 

Branding Emocional / e-branding.  Concepte que planteja la necessitat de connectar les marques 

amb el seu públic objectiu a un nivell emocional que creï connexions significatives i duradores.  
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Breadcrums.  Tècnica de navegació emprada en interfícies gràfiques d’usuari, en termes generals 

consisteix en una lineal de text en la que s’indica el recorregut seguit i la forma de retornar. 

Briefing/Brífing.  Anglicisme emprat en publicitat i disseny (entre altres sectors). Es tracta d’un 

informe que es realitza abans d’iniciar un projecte proporcionant informació rellevant a qui ha de 

realitzar el projecte. 

Camí Crític (CPM).  Es tracta d’un algoritme pel càlcul dels temps i terminis en la planificació de 

projectes. 

Cercle Cromàtic.  Representació ordenada i circular dels colors d’acord al seu matis o to, on es 

representen els colors primaris i els seus derivats. 

CMYK.  Model de colro sostractiu que s’empra en impressió de colors, son les sigles de Cyan, 

Magenta, Yellow i Key.  

Complementari.  Referent als colors són aquells que es troben en una posició oposada al cercle 

cromàtic.  Un color complementari es construeix amb dos colors bàsics. 

Compressió.  Procediment de codificació d’informació digital emprant menys quantitat de bits. 

Condensed.  En tipografia, versió estreta d’una font tipogràfica 

Creative Commons.  Organització sense ànim de lucre que permet emprar i compartir tant la 

creativitat com el coneixement a traves d’una sèrie d’instruments jurídics de caràcter gratuït.  

CSS.  Acrònim de Cascading Style Sheet, fulla d’estil en cascada, referent a la construcció de llocs 

web en llenguatge HTML permet definir i crear la presentació de documents HTML o XML. 

Cultura Visual.  En l’àmbit acadèmic pretén englobar una combinació d’estudis culturals, història de 

l’art, teoria crítica, filosofia i antropologia basant-se ens sapectes visuals. 

DAFO.  Acrònim de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats.  És un mètode d’estudi de la 

situació d’una empresa o projecte analitzant les seves característiques internes i la seva situació 

externa. 

DCU.  Filosofia de disseny que te per objecte la creació de productes que resolguin necessitats 

concretes dels seus usuaris finals, aconseguint major satisfacció i millor experiència d’ús amb el 

mínim esforç de l’usuari. 

Design Thinking.  Metodologia que empra la sensibilitat i els mètodes de disseny per fer coincidir 

les necessitats de les persones amb el que és tecnològicament factible. 

Double-Diamond Design Process Model.  És un model de procés de disseny que tracta de trobar 

el problema i trobar la solució. 

EDT.  Acrònim d’Estructura de Descomposició del Treball.  En gestió de projectes una 

descomposició jeràrquica de les tasques orientada al lliurables del projecte. 

Escala de beneficis.  En creació de marca és un pas intermedi entre el posicionament i la creació 

de la proposta de valor.  Evoluciona conceptes a estadis més emocionals i aspiracionals. 

Eufonia.  Bon so.  

Exportació.  En edició digital és el procés de creació d’un document a un format diferent al d’edició. 

Flat Desgin.  Disseny pla, és un tipus de disseny sense elements estilístics, es tracta d’una 

tendència minimalista. 

Footer.  Referent a la creació de llocs web fa referència a l’àrea del peu de pàgina. 
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Gamificació.  Del vocable anglès Game (joc) es tracta de l’ús de mecàniques dels jocs a entorns i 

aplicacions no lúdiques, en aquest cas a la creació i gestió de marques. 

Gannt.  El diagrama de Gannt és una eina gràfica amb l’objecte d’exposar el temps dedicat previst 

per a diferents tasques o activitats al llarg d’un total determinat. 

Geolocalització.  Localització geogràfica. 

Gestalt.  Es pot traduir com forma. Corrent filosòfica moderna basada en la percepció. 

Guió Literari.  Narració ordenada de la història que es desenvolupa sense indicacions tècniques. 

Guió Tècnic.  Document de producció que conté la informació necessària per executar  cadascuna 

de les presses d’una obra audiovisual. 

Harmònic.  Referent a colors, son aquells que es troben en una mateixa secció del cercle cromàtic. 

Header.  Referent a la creació de llocs web fa referència a l’àrea de la capçalera de pàgina. 

Heurístics.  Passes a seguir per crear sistemes d’interacció humà-computadora que siguin 

amigables. 

Hi-Fi.  High Fidelity, alta fidelitat referent a prototips de disseny. 

Home.  O homepage es refereix a la pàgina principal d’un lloc web o pàgina índex. 

HTML5.  Acrònim de HyperText Markup Language versió 5.  Es tracta d’un llenguatge de marcatge 

per l’elaboració de pàgines web. 

Iconització.  En creació de marca procés pel que els identificadors gràfic de la marca es tracten de 

convertir en una icona a nivell visual. 

Identitat Corporativa.  Manifestació física de la marca, fent referència a aspectes visuals de la 

identitat d’una organització més el que transmet, és a dir aspectes intangibles (valors, principis etc) 

Identitat Gràfica Corporativa.  O identitat visual corporativa fa referència a tot allò visual/gràfic 

d’una corporació com el logo, anagrama, colors, tipografia, lloc web, fulletons, etc. 

Imagotip / Isotip.  Part gràfica del logo. 

Infografia.  Gràfic informatiu, és una representació visual on intervenen diferents tipus de gràfics i 

signes no lingüístics.  

Input.  Entrada, elements que rebem. 

Instagram.  Xarxa social basada en la compartició d’imatges. 

Interlineat.  Espai entre les diferents línies de text. 

Interpretant.  En semiòtica dintre de la concepció triàdica del signe proposada per Carles Sanders 

Peirce un dels tres elements de la funció representativa del signe.  És el signe equivalent causat pel 

signe original a la ment de qui l’interpreta. 

iOS7.  iPhone Operative System.  Sistema operatiu de l’iPhone versió 7 propietat d’Apple Inc.© 

Itàliques.  Referent a tipografia, versió inclinada d’una font tipogràfica 

Key Facts.  Punts principals en referència al brífing de la marca. 

KISS.  Keep It Simple Stupid.  Deixar les coses simples.  Principi de disseny que estableix que la 

majoria de sistemes funcionen millor is es mantenen simples en lloc de complexes. 

Light.  Referent a tipografia, versió prima/lleugera d’una font tipogràfica 

Llibre d’Identitat Gràfica.  O manual d’identitat gràfica és un document en que es dissenyen les 

línies mestres de la imatge d’una companyia, producte, servei o institució. 
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Lliurable.  En gestió de projectes és un objecte com a resultat del projecte destinat al client. 

Lo-Fi.  Low Fidelity, baixa fidelitat, en disseny es refereix a prototips funcionals o descriptius de les 

funcions però sense semblança a la versió final ni acabat acurat. 

Logo.  En branding el conjunt de l’isotip i el logotip i si en te del baseline. 

Logotip.  Part textual del logo. 

Look&Feel.  Aspecte i sensació.  Referent a interfícies gràfiques d’usuari s’entén com aspecte i 

comportament o el que és el mateix el conjunt de propietats i característiques que atorguen una 

identitat visual única i poden ser percebuts de forma diferent d’acord a cada usuari. 

Marca.  En l’actual TFG fa referencia a la corporació / empresa. 

MeWe.  Jo Nosaltres.  En branding concepte definit com la necessitat de formar part d’un col·lectiu 

però reivindicar la identitat pròpia de l’individu dintre del grup.  

Minimalisme.  En disseny és la tendència on l’estructura es redueix als elements necessaris. 

Missió.  Referent a les empreses és el conjunt d’objectius generals i principis d’operació expressats 

per escrit de forma molt sintètica. 

Mix&Match.  En branding l’estadi dins de la creació d’una marca referit a l’apartat de creació del nom 

on amb els termes existents es realitzen barreges i deformacions dels mateixos. 

Mockups.  Maqueta, model a escala real d’un disseny. 

Moiré.  En el context de l’òptica és un patró d’interferència que es forma quan es superposen dos 

patrons de línies en cert angle o de mides lleugerament diferents. 

Mons d’inspiració.  En branding context visual i conceptual en que la marca s’inspira en connexió 

amb els seus valors i la idea que vol relfexar. 

Moodboard.  En disseny és una eina que es sintetitza en un panell amb totes les idees sobre un 

tema concret . 

MP3.  Format de compressió d’àudio digital. 

MPEG4.  Mètode de compressió d’àudio i vídeo digital. 

Multimèdia.  Objecte o sistema que empra múltiples mitjans d’expressió físics o digitals per 

presentar o comunicar informació. 

Naive.  Traduït com primitiu, ingenu, innocent o càndid, en el present TFG es refereix a una 

tendència de disseny de logos d’aspecte manual.   

Naming.  Anomenar, en aquest TFG referent a les tècniques de creació del nom d’una marca.  

Natural Running.  Córrer natural, tendència de carrera a peu que proposa córrer de forma natural tal 

com ho fem abans que el calçat modifiqui la biomecànica de la marxa. 

Navegació.  En llocs web i aplicacions informàtiques el fet de desplaçar-se per les diferents opcions, 

pàgines i/o objectes. 

Offline.  No connectat a la xarxa d’internet. 

Online.  Connectat a la xarxa d’internet. 

PAC.  Prova d’Avaluació Continuada, en el context de funcionament dels estudis de la UOC, es 

tracta de treballs i/o proves avaluables que es realitzen en cada assignatura. 

Paralax.  En disseny web, artefacte visual pel qual al realitzar un desplaçament vertical / horitzontal  

a un lloc web el fons es desplaça a una velocitat diferent que el contingut. 
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PDF.  Acrònim de Portable Document Format, format de document portàtil.  És un format 

d’emmagatzematge per a documents digitals independent de les plataformes de programari i 

maquinari desenvolupat per Adobe Systems©. 

PERT.  En gestió de projectes es tracta d’una representació gràfica de les relacions entre les 

tasques d’un projecte que permet calcular els temps del projecte de forma senzilla. 

Pinterest.  Xarxa social de compartició d’imatges. 

Píxel Perfect.  En aquest TFG es refereix a les maquetes no funcionals que representen fidelment 

l’aspecte de les aplicacions i lloc web. 

Píxels.  Acrònim de Picture Element.  És la menor unitat homogènia en color que forma part d’una 

imatge digital. 

PNG.  Acrònim de Portable Network Gràfics, és un format gràfic basat en un algoritme de 

compressió sense pèrdues, inclou un canal alfa. 

Posicionament.  En màrqueting i branding es refereix a l’accés i treball a la ment del consumidor a 

traves del producte. 

Post.  Missatge o article a internet. 

Pregnància.  En el context de les lleis de la Gestalt, el subjecte percep el conjunt d’estímuls en la 

seva configuració més simple i més ordenada. 

Pronunciabilitat.  En branding referent a la creació del nom agradable fonèticament. 

Proposta de valor.  En branding és la promesa de la marca cap als seus grups d’interès, una 

declaració d’intencions que reculli la seva essència i la seva existència. 

Reason Why.  Raó perquè.  En màrqueting és la raó que dona la marca perquè el consumidor 

cregui les propostes de la marca. 

Representamen.  En semiòtica dintre de la concepció triàdica del signe proposada per Carles 

Sanders Peirce un dels tres elements de la funció representativa del signe.  És el signe que està en 

lloc de l’objecte. 

Responsive Design.  Disseny adaptable, en disseny d’interfícies gràfiques d’usuari és refereix a la 

tècnica de disseny que fa adaptable a dispositius diferents un mateix lloc web o aplicació. 

RGB.  Acrònim de Red, Green, Blue (vermell, verd, blau).  És refereix a la composició del color en 

termes d’intensitat dels colors primaris de la llum.  

Running.  Carrera a peu. 

Salvapantalles.  Gràfics en moviment o estàtics que apareixen en les pantalles dels monitors 

informàtics, tablets o dispositius mòbils quan resten inactius. 

Saturació.  Referent als colors, saturació cromàtica  és la intensitat d’una tonalitat especifica. 

Scroll.  En interfícies gràfiques d’usuari el desplaçament horitzontal i vertical que es produeix quan 

els límits de la pantalla son menors que les dimensions de l’espai de navegació. 

Senyalística.  Activitat pertanyent al disseny gràfic que estudio i desenvolupa un sistema de 

comunicació visual sintetitzat per senyals o símbols. 

Serif.  En tipografia, son terminacions ornamentals als extrems de les línies dels caràcters 

tipogràfics. 

Sitemap.  Mapa del lloc web, normalment com a una llista de termes. 
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Sketches.  En disseny esborranys fets a ma normalment a l’inici del desenvolupament d’un porjecte. 

Skeuomorphism /esqueuomorfisme.  En disseny es tracta d’una tendència que imita els objectes 

del mon físic a les interfícies gràfiques. 

Smartphones.  Telèfons intel·ligents. 

Socialització.  En aquest TFG connexió a les xarxes socials. 

Stakeholders.  En gestió de projectes i el mon empresarial referit al públic interessat i/o afectat per 

l’activitat de l’empresa. 

Storyboards.  Guió gràfic il·lustrat. 

SVG.  Acrònim de Scalable Vercor Gràfic, gràfics vectorials redimensionables. És una especificació 

per descriure gràfics vectorials bidimensionals.  

Tablets.  Dispositiu mòbil de pantalla tàctil. 

Tagline.  En branding, és la frase curta que acompanya la marca aglutinant el valor de la marca. 

Tarahumara.  O rarámuri son un poble nadiu de Mèxic assentat al territori de l’estat de CHihuahua, 

coneguts com a corredors d’ultra distàncies. 

Target.   Públic objectiu.  Usuaris potencials del producte o servei. 

Territori de marca.  En branding és l’espai competitiu concret en el que son rellevants una sèrie de 

valors i atributs comuns, enfocats a unes necessitats concretes del consumidor. 

Tetràdic.  En referència als colors, un esquema de color tetràdic és aquell que empra quatre colors 

disposats en en dos parells de colors complementaris. 

TFG.  Treball de Fi de Grau. 

To.  En referència als colors el to, matis o tint és la propietat psicofísica del color, és el grau en que 

un estímul pot ser descrit com similar o diferent, qualitativament te relació amb les diferents longituds 

d’ona. 

Triàdic.  En referència als colors, un esquema de color triàdic és aquell que empra tres colors 

equidistants en l’espai cromàtic. 

Tumbrl.  Xarxa social de compartició d’imatges. 

Ultra Curses.  Curses de molt llarga distància més enllà de la distància de la Marató (42.192m) 

UML.  Unified Modeling Language, llenguatge unificat de modelatge és un llenguatge gràfic per 

visualitzar, especificar, construir i documentar un sistema. 

Univers de marca.  En branding és una eina que permet visualitzar en imatges el mon d’una marca 

com poden ser codis, colors, estils, actituds, etc. 

UX.  User Experience, experiència d’usuari és un conjunt de factors i elements relatius a d’interacció 

amb l’usuari amb un entorn o dispositiu concret, el resultat del qual és la generació d’una percepció 

positiva o negativa de dit servei, producte o dispositiu. 

Vintage.  Terme referit a objectes o accessoris de certa edat, en disseny es refereix a aspecte visual 

antic. 

Visió.  En l’àmbit empresarial i de gestió de projectes, la visió empresarial  formula per escrit la 

imatge ideal del projecte a fi  de crear un objectiu compartit i comú. 

W3C.  Abreviació de Worls Wide Web Consortium, és un consorci internacional que produeix 

recomanacions i estàndards que asseguren el creixement del Web a llarg termini. 
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Web.  (Pàgina). Document d’informació electrònica. 

Website.  Lloc web és una col·lecció de pagines d’internet relacionades i comunes a un domini 

d’Internet o subdomini.  

Wereables.  Es tracta d’un dispositiu d’electrònica de consum que es pot vestir, com per exemple les 

Google Glass o els rellotges intel·ligents.  

Windows.  Referit al sistema operatiu propietat de Microsoft Corporation©. 

Wireframes.  En disseny de pàgines web es refereix a una guia visual que representa l’esquelet o 

estructura visual del lloc web. 

Xarxa.  Referit a la xarxa d’Internet. 

XHTML.  Extensible HyperText Markup Language, es tracta d’un llenguatge de marcatge per 

l’elaboració de pàgines web més estricte a nivell tècnic avançant cap a la web semàntica. 
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Annex 5. Vita 
Nota biogràfica. 

 

 

 

Nascut al 1969, estudio EGB al col·legi Sant Ramón de Penyafort de Vilafranca del Penedès, 

posteriorment inicio els estudis del Batxiderat Unificat Polivalent a l’institut Eugeni d’Ors de la mateixa 

població.  Ingresso a la Universitat de Barcelona per cursar estudis de Biologia que posteriorment 

deixo inacabats per realitzar el servei militar obligatòri al 1992.  

 

Estudio fotografia a l’escola IDEP de Barcelona durant els 

anys 1993 i 1994.  Començo a treballar com a freelance 

cobrint durant dues edicions la passarel·la Guadí Moda. 

Treballo com a tècnic de revelat a varis establiments de 

fotografia durant els anys 1996 i 1997. 

A 1998 obro el meu propi estudi de fotografia fins a 2006.  

Durant aquest període realitzo treballs de fotografia 

industrial per marques de cava, ulleres i alimentació.  

Realitzo cobertura d’esdeveniments socials i populars 

(festes folklòriques catalanes, casaments, fires, etc.). 

Al 2007 inicio els estudis del Graduado Multimèdia a la 

UOC. 
Universitat Oberta de Catalunya, durant el curs del Graduado els estudis passen de titulació pròpia a 

estudis reglats amb la denominació de Grau Multimèdia. 

Gran afeccionat a la lectura i la tecnologia, entre les meves passions estan el conèixer món viatjant i 

practicant esport, especialment córrer maratons a grans capitals europees (Viena, Roma i Edimburg de 

moment).  Amant de la disciplina i l’ordre fruit de més de 30 anys practicant Judo. 

Manca dir que el meu art preferit és la fotografia. 

Dintre del mon de l’art em fascina el minimalisme i genis com Leonardo Da Vinci i Michelangelo 

Buonarroti, Amedeo Modigliani, Edvard Munch, Albretch Durer i Caravaggio.  

Cinèfil per herència familiar i àvid espectador de tot tipus de gèneres, des del cinema d’autor fins a 

l’èpica de les adaptacions d’obres literàries. 

Recopilo tot tipus de música, des de clàssica a rock, passant per multitud de bandes sonores.  

Guitarrista frustrat que no renúncia a initentar pulir els seus coneixements musicals. 

I no em canso mai de seguir aprenent.  
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Annex 6. Briefing d’empresa. 
15-Octubre 2015. 

 

1- Informació sobre l’empresa. 

Breu història de l’empresa. 

L’empresa neix a partir de l’associació d’un fisioterapeuta, un podòleg esportiu i un especialista en 
medecina esportiva, tots ells corredors amateurs, amb un jove emprenedor. 
Degut a la pràctica del running i la seva professió arriben a la conclusió que la millor forma de córrer 
es de forma natural, tal com ho fem abans que el calçat ens resti propiocepció, comprimeixi el peu 
dintre de les sabatilles i limiti el moviment de les articulacions de forma natural, especialment els dits. 
Després d’utilitzar calçats de varies marques descobreixen que cap disposa del disseny acurat, les 
que deixen llibertat de moviment desprotegeixen dels impactes, i les que protegeixen no propicien un 
córrer natural. 
A partir d’un innovador estudi múscul esquelètic i fisiològic del peu i de la marxa, arriben a un disseny 
que sintetitza el millor per córrer de forma anatòmica i segura alhora. 
 
Activitat de l’empresa. 
Inicialment l’empresa fabricarà calçat esportiu deixant la porta oberta a la línia tèxtil. 
 
Missió de l’empresa. 
Contribuir a la salut i benestar de les persones que practiquen running, posant a la seva disposició 
productes de la màxima qualitat, gestionant l’empresa per tal de crear valor per la companyia i per la 
societat. 
  
Visió de l’empresa. 
Ésser una empresa reconeguda com a líder al món del natural running, salut i benestar a nivell 
nacional per part dels seus consumidors/usuaris, treballadors/col·laboradors, proveïdors i els 
stakeholders de la companyia. 
 
Valors. 
Col·laboració potenciant el talent col·lectiu. 
Qualitat cercant l’excel·lència. 
Sostenibilitat mediambiental emprant components reciclables que protegeixin les generacions futures. 
Promoció de l’esport i la vida sana. 
Solidaritat i cooperació amb els més desafavorits. 
Relacions personals basades en la confiança. 
Respecte per la diversitat cultural. 
Respecte per les lleis laborals i l’ètica professional i el comerç just. 
 
Característiques del sector. 
Es tracta d’un sector que no ha patit pràcticament la crisi i ha sortit beneficiat de la mateixa, ja que la 
facilitat per la pràctica del running com el preu relativament baix i la durabilitat alta del material per 
practicar running ha significat una avantatge enfront altres esports.  Això sumat a la tendència a la 
cura de la pròpia salut ha ajudat a que sigui un sector en fort creixement. 
El sector està fortament dominat per una sèrie de marques tradicionals que copen el mercat així com 
la marca blanca del gegant francès Decatlhon.  Apareixen certes franquícies però de recorreguts 
locals com a molt de país (A espanya la franquícia Bikila i Evassion Running, p.e.). 
Apareixen marques globals de poca implantació (Newton Running, On) i es perfilen dues tendències, 
el minimalisme confós amb natural running i el running tradicional amb esmorteïment al calçat. 
Bàsicament és un sector organitzat en grans centres de producció al sud est asiàtic generalment (baix 
cost i explotació laboral) i ingents inversions en promoció i màrqueting (Nike, Adidas, Ascics, p.e). 
En associació a altres empreses com bancs o altres corporacions penetren en el món de les curses 
populars i macro curses de tot tipus en forma de espònsors. 
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Principals competidors i líders del sector. 
Podem determinar com a principals competidors als fabricants de calçat natural running com On i 
Newton Running i els de calçat minimalista com Merrell, Five Fingers, la línia Nike Free, la lína Pure 
de Brooks, la línia Minimus de New Balance i Vivo Barefoot  
Els líders generals del mercat són Adidas, Nike, Assics, Mizuno, New Balance, Reebok, Puma, 
Brooks, Saucony, Under Armour, Salomon i Kalenji (Decathlon). 
 
 

2- Informació sobre el producte. 

Descripció de productes. 
El producte principal és una sabatilla anatòmica per córrer, es tracta d’un bé que té associat un servei 
d’assessorament i aprenentatge per utilitzar el bé de forma òptima.  S’ofereix un tangible (la sabatilla) 
i un intangible (servei d’assessorament i aprenentatge), és aquest últim el que tracta de fidelitzar i 
convertir l’usuari en un venedor de la marca. 
També es fabricarà tèxtil per córrer. 
 
Característiques principals. 
Dona resposta a la necessitat de córrer i fer-ho de forma correcta, sana i natural, gaudint-ne més i 
millor.  Es tracta d’un producte altament adaptat i personalitzat.   
És reciclable.  
 
Qualitat i preu. 
La premissa és l’alta qualitat i està enfocat a la mateixa a un preu raonable sota la premissa del 
comerç just. 
El preu és lleugerament superior a la mitja ja que no hi ha sèries barates ni cares, és tracta d’una sola 
gamma adaptada a diferents superfícies on realitzar l’activitat (muntanya, asfalt). 
 
DAFO. 
Debilitats internes. 
És una total desconeguda i no implantada. 
Inexperiència dintre del sector. 
Infraestructura molt mínima. 
Fortaleses internes. 
Formació tècnica i científica sobre la matèria objecte del negoci des de tres perfils diferents i 
complementaris. 
Enfocament cap al client aprofitant el feedback i aplicant-lo als productes i la imatge de marca. 
Enfocats a les noves tecnologies de la comunicació i la informació, com la web i les xarxes socials. 
Valors de l’empresa molt positius i actuals. 
Generarà valor creant comunitat, assessorant i formant l’usuari. 
Alta qualitat i fiabilitat del producte. 
Oferta d’un producte personalitzat. 
Amenaces externes. 
La còpia del model de negoci i producte per part de la competència. 
El finançament d’un nou projecte que depèn de tercers. 
La gran oferta que pot ofegar el nou producte. 
La solvència contrastada de la competència. 
La falta d’estudis científics que avalin el producte. 
Oportunitat externes. 
Més de 5 milions de potencials clients només a l’estat espanyol. 
L’exigència de qualitat per part del usuaris. 
La necessitat d’assessorament i seguiment que l’usuari demanda. 
La tendència cap al natural running cada cop més estesa. 
Canals de promoció més accessibles com el web i les xarxes socials. 
Multitud d’esdeveniments esportius populars on anar a cercar al client i realitzar promocions. 
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3- Quina imatge es vol aconseguir? 

Personalitat de l’empresa. 
La personalitat de l’empresa es pot definir en dinamisme i joventut, plantejaments en positiu i fugint 
dels valors èpics de la victòria i el triomf, es tracta d’un enfoc més intimista de la pràctica del running, 
fomentant valors com l’amistat, la solidaritat i l’amor la natura i la cura de l’entorn, retornar a ser 
l’animal que corre que érem.  
 
Idees principals que es volen transmetre. 
La nostra marca proposa córrer de forma saludable sense empènyer a l’usuari a tenir que ser un 
triomfador.   
Proposem un producte sostenible i respectuós amb l’entorn i reciclable.	  
És un producte solidari i amb ell pots col·laborar ajudant a altres menys afavorits. 
La millor tècnica la posseeixen els africans (Kenia, Etiòpia), els Tarahumares (Mèxic).  Són atletes 
humils. 
La vida és senzilla i no necessitem tant per gaudir-ne. 
 
Trets diferenciadors. 
És un calçat personalitzat. 
Ens basem en la investigació. 
Reciclem els nostres productes. 
Formem i assessorem. 
Escoltem el client i aprofitem el feedback per millorar. 
 
Paraules clau. 
Col·laboració, qualitat, sostenibilitat, diversitat, confiança, ètica, terra, Àfrica, humilitat, senzillesa, 
natura/natural, comunitat, amistat, solidaritat, animal, córrer, vida.  
 
Idea inicial. 
La idea inicial de com volem que se’ns percebi és com a una marca jove i molt preocupada per la salut 
i la sostenibilitat del pleneta.  Volem transmetre que córrer no vol dir triomfar, córrer no vol dir 
acumular km per competir amb el veí, córrer és gaudir, és una filosofia de vida. 
 
Estratègia creativa. 
L’estratègia que volem que s’empri és la de vendre una bona experiència d’usuari on el producte sigui 
l’excusa. 
Per això es proposa connectar amb els sistemes de decisió de l’usuari.  El més visceral per l’estètica 
del producte, amb l’autoimatge ja que l’estil de vida que proposem ha de fer que l’usuari s’identifiqui 
que emprar els nostres productes parla d’ell mateix al món i amb la decisió racional canalitzada per la 
utilitat i eficiència del producte.  Es tracta que oferim allò que l’usuari necessita, però haurem de 
formar i educar l’usuari perquè sàpiga que és el que necessita des d’un punt de vista honest i sense 
generar falses necessitats, fet que generarà confiança. 
 

4- Informació sobre el públic objectiu/target. 

Qui serà el públic objectiu.  Perfil sociocultural i sociodemogràfic. 
El mercat al que ens dirigim és el món del running tant amateur com professional sense restricció de 
l’especialitat. 
El públic objectiu és en primer terme el corredor amateur consolidat que ja ha passat l’etapa de prova i 
està enganxat a l’activitat i el preu del calçat no és prioritari. 
El perfil sociodemogràfic engloba homes i dones sense precisar nivell d’estudis, ubicació geogràfica ni 
posició a la llar. 
El perfil sociocultural encaixa en persones sense professió definida, amb nivell d’ingressos mitjans i de 
classe social no definida. 
Criteris psicològics. Creiem que els valors que proposem si que encaixen en un perfil psicològic 
concret, persones amb un estil de vida sana i esportistes, personalitat amb tendència assumir canvis i 
reptes i un sistema de valors on domini la natura i al volta als orígens que afavoreixi una predisposició 
al natural running. 
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Factors de motivació per l’ús del producte. 
El més important és que el producte és personalitzat, en segon terme l’efecte terapèutic d’un producte 
adaptat a les aptituds físiques de l’usuari, i en tercer lloc la novetat d’una nova generació de productes 
per running. 

5- Objectius que vol aconseguir l’empresa amb la seva imatge 
corporativa. 

Dintre de l’empresa. 
Identificar en un mateix objectiu a tots el col·laboradors, homogeneïtzar els objectius comuns, 
verbalitzar per escrit el significat i la imatge de la nostra empresa.  Crear cultura d’empresa a nivell 
visual i conceptual.  Generar sinèrgies positives. 
 
Sobre els clients. 
Crear icones que identifiquin els principis de la nostra marca amb els objectius dels nostres clients, 
compartir objectius i ideals/valors.  Generar sinèrgies positives. 
 
Expectatives de desenvolupament de l’empresa. 
Estendre la marca en forma de franquícies que segueixin l’esperit de la marca i els objectius i valors.  
Generar sinèrgies positives. 
 
Estratègia comercial. 
Enfocar estratègicament l’empresa a nivell comercial com una oferta que forma un tàndem 
producte-servei. 
 

6- Aplicacions que es realitzaran. 

Suports en que s’aplicaran. 
Papereria, anuncis en premsa, pàgina web, banners publicitaris, aplicació per dispositius mòbils, 
marquesines de les botigues, calçat, plantilles del calçat, roba tèxtil, mitjons, guants, gorres, 
escalfadors, adhesius, caixes i bosses. 
 
Condicionants. 
Molta cura en què es respectin els colors i contrastos. 
 

7- Difusió i comunicació de la imatge de l’empresa. 

Canals de difusió. 
Els canals de difusió bàsics seran els virtuals, com la pàgina web pròpia (pendent d’elaborar), les app 
stores dels sistemes Android i iOS amb una app, les xarxes socials i in situ en esdeveniments 
esportius. 
 
Condicionants. 
Curt abast efectiu ja que no arribem als mitjans de comunicacions de masses per falta de pressupost. 
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Annex 7. Briefing de la web corporativa. 
16 d’Octubre de 2015. 

1. Objectius i missatges. 

o Objectiu principal del producte. 

L’objectiu principal del producte és cobrir la necessitat de calçat i roba esportiva pels 
practicants del natural running, assessorar-los i formar-los per tal que aprofitin les 
propietats dels nostres productes de forma òptima. 
El producte consisteix en un lloc web que haurà de presentar les següents 
característiques: 

- Transmetre la imatge de personalització dels nostres productes ja que 
estan fets a mida, formem i assessorem l’usuari. 

- Imatge de producte natural i reciclable.  Ens preocupa la sostenibilitat i 
l’ecologia, així com oferir productes sans i que siguin eficients. 

- Imatge de filosofia de córrer per gaudir (no competir). 
 

o Missatge clau i missatge principal. 

El missatge clau és que la nostra marca et deixa córrer de forma sana i natural. 
El missatge principal és que amb el nostre producte està inclòs tot un procés 
d’aprenentatge i assessorament i la pertinença a una comunitat solidària. 
 

o Usuari potencial.  Descripció. 

L’usuari potencial és el corredor que està més en contacte amb la natura i practica 
running fora del gimnàs,. 
Sense edat predeterminada ni sexe concret, es caracteritza perquè el córrer forma 
part de la seva vida com una activitat important i conscient, no és un mitjà per a res 
concret sinó una fi en si mateix. 

	  
o Ús principal de la web. 

L’ús principal del producte serà donar a conèixer els nostres productes i vendre’ls, de 
forma paral·lela tractarà de generar comunitat, oferirem informació i consells online 
sempre amb l’objectiu d’atreure el client cap als centres de venda de la marca. 

2. Format i especificacions tècniques. 

El producte a desenvolupar es tracta d’una pàgina web, de caràcter responsive, és a dir, serà 
operativa en qualsevol dispositiu i complirà les següents especificacions: 

 
o Aspectes generals. 

Inicialment, abans del procés de producció es realitzaran els wireframes, l’arbre de 
continguts i l’estructura de navegació per validar el treball.  El disseny haurà d’estar 
centrat en l’usuari, és a dir, es realitzarà un procés de treball iteratiu de disseny, 
comprovació i correcció, per tal d’ajustar les necessitats tant als usuaris com a 
l’empresa.  Dins d’aquest procés es realitzaran els prototips de baixa resolució, 
prototip navegable, versió beta per la fase de comprovació final, abans de publicar la 
versió final al servidor.  

	  
o Socialització. 
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Accés a connexió amb Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr, Youtube, 
Vimeo i d’altres xarxes socials. 
 

o Administració i manteniment. 

Es realitzarà amb Drupal per les potents eines de comunicació que posseeix i per la 
seva facilitat d’ús. 

	  
o Codificació i format de continguts. 

Es	   treballarà amb els estàndards HTML5 i CSS per la codificació i el format de forma 
independent. 

 
- Imatges: En format PNG. 
- Animacions: En format SVG. 
- Vídeos: En format MPEG4 
- Àudio: En format MP3. 
- Documents: En format PDF. 

	  
o Arquitectura. 

La codificació i el format de continguts es farà seguint els estàndards de XHTML per la 
codificació i CSS per al seu format, adaptat per ser visualitzat a tots els navegadors. 

 
o Accessibilitat i usabilitat. 

Es compliran els estàndards de: 
- Usabilitat: ISO 9241-11:1998. 
- Accessibilitat:  Especificació de W3C “Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG) 1.0”, al seu nivell AA mínim.	  
	  

3. Contingut i estructura.  

o Estructura de pàgines. 

La idea principal és que tot el contingut rellevant estigui en una sola plana on ens 

desplaçarem per scroll, així el Home del site tindrà els apartats següents com a menú 

principal: 

1. Botiga.  Serà el primer apartat que be via clic o per desplaçament vertical dintre 

de la mateixa plana ens mostrarà els productes destacats.  Des d’aquí podrem 

enllaçar en el detall de tots els productes. 

2. Aprenentatge.  Amb la mateixa dinàmica que l’anterior ens dona informació de 

com aprendre (reaprendre) a córrer de forma natural. 

3. Tecnologia/beneficis.  Explicació del fonament tècnic-científic de la nostra 

proposta. 

4. Informació/notícies.  Espai amb consells, plans d’entrenament, informació de 

curses, resultats, etc. 

Cal esmentar que al header tindrem addicionalment al menú principal un menú de 

navegació secundari que contindrà el cercador, accés a xarxes socials, l’ajuda, el 

cistell de compra i el canvi d’idioma.   Al footer hi tindrem l’avís legal, informació 

de privacitat, de contacte, el copyright, les preguntes freqüents i el mapa web.   
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El menú principal i el secundari estaran accessibles en tot moment i el contingut del 

footer també, així la navegació serà multidireccional i no jerarquitzada. 

 

o Menú de navegació. 

 
o Arbre de continguts. 
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4. Look&Feel. 

o Manual d’identitat gràfica. 

En primer lloc caldrà tenir en conte el manual d’identitat gràfica corporativa que 
estableix tota una sèrie de pautes d’ús i maquetat dels elements gràfics de la marca. 

	  
o Requeriments. 

§ Claredat.   

Les diferents seccions hauran de distribuir de forma clara i concreta els 
continguts, serà necessari l’ús de títols clars i concisos, inequívocs motivant 
que l’usuari sigui conscient de les accions que està realitzant en cada 
moment. 
	  

§ Accessibilitat. 

El sistema de navegació haurà de ser intuïtiu i àgil, amb breadcrums.	  
	  

§ Concordança. 

S’ha de mantenir un ordre i una estructura en el redactat de la informació, així 
caldrà eliminar continguts que no aportin informació concreta de cada secció.   
Serà una redacció correcta, evitant grans extensions de text en un mateix 
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paràgraf, facilitant la lectura.  Els aspectes més rellevants sempre al principi i 
a continuació la informació complementària. 
	  

§ Usabilitat. 

El disseny ha de ser útil als usuaris, serà important una avaluació del disseny 
de la interfície.  Es realitzarà seguint els heurístics de Jacob Nielsen. 
	  

La línia gràfica serà el més minimalista possible sempre amb els elements necessaris per una 
bona experiència d’usuari. 
Alguns exemples de caràcter generalista són: 
	  

https://www.geckoboard.com 
http://playgroundinc.com 
http://ivomynttinen.com 
http://www.nextr.info 
http://mailchimp.com 
http://www.psd2html.com 
http://appex.no 
http://pixelbot.ro 
 

Exemples del sector interessants són: 
http://www.vivobarefoot.com/es 
http://www.newtonrunning.com/ 
https://www.on-running-com/es-es 
http://www.mizuno.eu/es/ 

 
Finalment i també sobre la línia gràfica, la gamma cromàtica vindrà determinada per un cantó 
pel manual d’identitat gràfica però també caldrà que nivell psicològic els colors hauran de 
denotar una imatge professional no corporativista, generant confiança i avantguarda, tractem 
d’atreure amb professionalitat però sense oblidar els nostres valors. 
	  	   	   	  

	  

5. Estudi de mercat/casos o exemples a seguir. 

Estudi	  de	  mercat.	  
Evidentment la competència més directa és Newton Running que avui dia encarna el Natural 
Running i ocupa a nivell mundial el nínxol que volem ocupar a nivell estatal.  Un altre 
competidor poc conegut és On Running i finalment Vivo Barefoot i Vibram Five FIngers també 
competeixen en el nostre mercat objectiu encara que dispersen la seva oferta fora del mon del 
running. 
Totes aquestes marques disposen d’una infraestructura que els hi permet una implantació a 
nivell global ja que segueixen un model on es produeix als països de baix cost, i es fa un 
esforç econòmic considerable en la promoció del producte a tots els nivells possibles, són 
productes d’abast mundial sense massa problemes. 
En tant a la imatge que transmeten, exceptuant Vibram Five Fingers i Vivo Barefoot, la resta 
de marques es basen en valors tradicionals de la competició, la victòria i la fama, totes les 
marques tenen competidors (corredors) de talla més o menys mundial que actuen com a 
ambaixadors de la marca,  amb el que pretenen donar la sensació que els seus productes 
estan a l’alçada de les mega marques, com Nike, New Balance, Adidas, Mizuno, Rebook, etc. 
Totes les webs sense excepció estan enfocades a la venda dels seus materials de forma 
preeminent i només en algunes la tecnologia que apliquen als seus productes té un pes 
important al Home del site, (p.e. Vivo Barefoot i On Running),  
Només les dues marques minimalistes (Vivo Barefoot i Vibram Five Fingers) incideixen en 
l’aprenentatge al seu Home. 

	  
Exemples	  a	  seguir.	  
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De tots els sites explorats la combinació de On Running i Vivo Barefoot, que combinen un 
disseny net i clar amb una oferta als menús on la tecnologia és present en primer nivell, l´ús 
d’icones que a nivell visual comuniquen amb efectivitat i rapidesa, així com un sitemap que 
permet una ràpida navegació entre les diferents opcions seria una bona opció.  A nivell visual 
el millor exemple a seguir és On Running. 
 Però el que volem situar és que centrant-nos en els usuaris objectius, la web en primer terme 
s'ha de convertir en una referència a nivell informatiu en varis fronts.   
En primer lloc informació didàctica sobre el running com pot ser tècnica de córrer, plans 
d'entrenament, revisió de materials, circuits d’entrament, curses, etc.  En un segon front 
informació de resultats i notícies sobre esdeveniments amb classificacions i àlbums d'imatges.  
En tercer lloc anàlisi de materials esportius de la marca testejats per usuaris.  Informació de 
les campanyes solidàries tant en marxa com previstes.  Finalment presentació de novetats i 
iniciatives de la marca. 

 
	  

6. Condicions. 

o Data inici del projecte. 

La data d’inici serà el 15 d’Octubre de 2015. 
 

o Termini per la realització. 
Es proposa un termini de 80 dies a partir de la data d’inici finalitzant en 6 de Gener de 
2015. 
	   	  

o Metodologia de disseny. 

El procés de disseny i producció ha de ser el Disseny Centrat en l’Usuari. 

o Lliurables. 

Es farà entrega de tots els documents que el client desitgi, tenint en conte que el 
procés estarà centrat en l’usuari caldrà complir una sèrie de requeriments i objectius. 
 

o Entrega dels documents que composen l’Arquitectura de la 
Informació, que seran el disseny conceptual de la web, el 
guió, l’arbre de continguts i l’esquema de navegació. 

o Entrega de les especificacions tècniques de la web. 
o Recull de continguts de la web. 
o Maqueta versió Alfa. 
o Resultats de les proves amb usuaris i propostes de correcció. 
o Versió Beta. 
o Resultats de les proves finals i versió definitiva. 

	  
o Campanya de màrqueting. 

S’informarà i es promocionarà el producte entre el públic objectiu. 
o Projecció de la campanya de màrqueting. 
o Promoció a les xarxes socials. 
o Mailing directe a clubs i associacions de running. 
o Presentació de la campanya a mitjans adients i assequibles 

segons el pressupost. 
	  

o Data de posada en marxa. 

A partir de la data de finalització es deixaran 10 dies per proves i millores si es 
detecten falles abans del tancament del projecte. 
 

o Manteniment. 
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Cada 6 mesos es realitzarà un manteniment per tal de comprovar que tot funciona 
correctament. 
	  

o Actualització  

S’establirà una data aproximada d’actualització de la web. 
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Annex 8. Naming de la marca. 
17 de Novembre de 2015. 

1. Anàlisi Briefing. 

Analitzar el Briefing i extreure els conceptes i idees més rellevants i que ens defineixen. Les 
idees més rellevants que ens defineixen són: la tecnologia, personalització, la natura, 
l’ètica, col·laboració, simplicitat, solidaritat, esport i felicitat. 

2. Construcció i significats. 

Analitzarem la construcció i significats que es treballen en la categoria del Natural Running i el 
Barefoot Running sobre l’alimentació per running i la tecnologia per running.  Si tenim en 
conte l’anàlisi fet al punt 4.4 veiem que la tecnologia està present (Newton Running, On 
Running, Inov8),  la natura (Vivo Barefoot, Vibram Fivefingers), Merrell prové del cognom 
d’uns dels fundadors.  L’esport està representat als noms de Newton Running i On Running i 
la simplicitat a On Running. En el marc de l’alimentació els gels com Victory Endurance, 
Multipower es mouen en el territori del rendiment i la força, Biofrutal i Isostar en l’àmbit de la 
natura i la salut, abstractes com Gu, Overstims i 226ers.  En l’àmbit de tecnologia per córrer 
en el tocant als rellotges observem com Garmin Forerunner fa referència a córrer i al nom dels 
fundadors, Fitbit barreja tecnologia i esport/rendiment, Polar referència geogràfica com 
Soleus, Timex relació directa amb la funció de l’aparell i Suunto significa direcció apel·lant al 
seu producte inicial (brúixoles). 

3. Tria de conceptes. 

Triarem els conceptes que ens diferencien de la resta de competidors i que encaixin en la 
nostra proposta de valor, i sobre cada concepte llistarem una sèrie de termes relacionats.  
Els principis que ens defineixen són de dos caires diferents, els explícits de la proposta de 
valor que aposten per la personalització, l’esport/córrer i la simplicitat, i els principis 
implícits com la natura, la tecnologia i la felicitat.  

4. Models de construcció. 

Descartarem models de construcció (descriptiu, neologisme, abstracte, suggeridor, evocatiu o 
associatiu).  Els models que descartarem són el descriptiu, suggeridor i associatiu.  

5. Llista de termes. Mix&Match.  

Llistarem tot allò que ens vingui al cap, sense restriccions al voltant dels conceptes definits i 
sota els models de construcció triats. 

Alterarem les paraules, les barrejarem entre elles, etc. 

La tria i joc amb les paraules ens donen com a resultat el següent recull: 

Eolorun, Innarun, Yourun, YourRun, Urun, Natrun, Orun, Ufeet, Ufoot, feet4run, feel4run, 
Runner, 4You, 4U, Run:), minRun, 2Run, toRun, Runia, Runnia, Runnist, Youjump, Ujump, 
unique run, adapt run, run flex, go natur, natur go, free go, walk&run, walk/run, go4run, 4run, 
roon, use4run, geolos, Natora, eolonaute, isonaute, myfoot, myprint, destinaute, Distant Earth,  
Distance, mileage, solnaute, 4road, uRoad, YourRoad, oxrun, naturox, onatur, naturo, naturis, 
feetfly, outuou, ethiopia, ethioia, Ok run, logic run, Zen Run, Run Zen, Zen, 4Zen, Breath, 
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Free, Benue, Palaos, Hakka, Mukhtar, Tasunka, Witko, Aconuma, D’Ussel, Esonga, lapse, 
Irazú, K12, Kemet, Kenia, Moebius, quàsar, terra, terrum, terrius, galeos, green zone, 
Selenga, Tobol, Kwango, Zambeze, Jubba, luonto (Naturalessa en Finés), aurinko (sol en 
Finés), Polaris (estrella polar en Finés), umuntu (persona en Zulú), adambise (Facilitat en 
Zulú), injabulo (felicitat en Zulú), sunfod (peu sa en Danès), sanapiedo (peu sa en Esperant), 
tréximo (córrer en grec), diádromo (corredor en grec), aplós (simple en grec), dásos (bosc en 
grec), pódia (peus en grec), spirit of run, spirit, umoya (esperit en Zulú), Earth Spirit, Kiowa 
(tribu americana), Iowa, chaman, Sumeria, himba (tribu de Namibia), Atacama, Eolo. 

6. Filtrat. Enquesta amb Usuaris. 

Atenent-nos a la millor sonoritat, memorabilitat, diferenciació, morfologia agradable a vista i 
oïda i que encaixin amb la nostra proposta de valor filtrarem la nostra llista. 

Després d’un primer filtrat tenim les següents paraules candidates: 

4U, 2run, walk&run, 4run, geolos, feetfly, Benue, Kemet, galeos, aplos, spirit, umoya, Kiowa, 
Himba, Eolo. 

Realitzem una enquesta entre varis usuaris i comparem els resultats, la idea és que una petita 
comunitat de corredors (que encaixen en el públic objectiu) un cop els hi hem explicat que es 
tracta d’una nova marca de sabatilles per córrer i roba esportiva, triïn els noms que més els hi 
agradin, d’aquesta manera tractem de generar la marca des de la pròpia comunitat: 

Usuari 1: 4U, geolos, feetfly, spirit, kiowa, himba. 

Usuari 2: 4run, feetfly, benue, spirit, kiowa, himba. 

Usuari 3: 4U, 2RUN, walk&run, 4Run, spirit, Kiowa. 

Usuari 4: Kemet, galeos, eolo, spirit, kiowa, himba. 

Usuari 5: feetfly, kemet, kiowa, walk&run, eolo, galeos. 

Usuari 6: Kiowa, 4RUN, feetfly, Benue, 4U, umoya. 

Usuari 7: Walk&run, feetfly, kemet, spirit, kiowa, himba.  

Usuari 8: 4RUN, spirit, kemet, walk&run, Benue, aplos. 

Usuari 9: Geolos, himba, kiowa, feetfly, spirit, benue 

Usuari 10: 4RUN, galeos, feetfly, himba, aplos, kemet. 

Usuari 11: 2RUN, kemet, spirit, kiowa, himba, 4RUN. 

Usuari 12: Galeos, spirit, kemet, aplos, umoya, geolos 

Usuari 13: Kemet, kiowa, feetfly, himba, spirit, eolo. 

Usuari 14: Walk&run, feetfly, spirit, kiowa, himba, kemet. 

Usuari 15: Galeos, spirit, walk&run, kiowa, 4RUN, feetfly. 

Usuari 16: 2RUN, spirit, feetfly, eolo, himba, walk&run. 

Usuari 17: Eolo, kiowa, spirit, Benue, feetfly, 4RUN 
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Usuari 18: Walk&run, feetfly, spirit, 2RUN, galeos, 4U. 

Usuari 19: 2RUN, walk&run, kemet, feetfly, spirit, kiowa. 

Usuari 20: Walk&run, kiowa, umoya, spirit, eolo, himba. 

Usuari 21: 4RUN, geolos, spirit, eolo, aplos, walk&run. 

Usuari 22: Spirit, feetfly, walk&run, kemet, 2RUN, eolo. 

Usuari 23: 4RUN, 2RUN, spirit, himba, walk&run, kiowa. 

Usuari 24: 2RUN, 4RUN, feetfly, spirit, kiowa, himba. 

Usuari 25: 4RUN, feetfly, kemet, spirit, kiowa, eolo. 

Usuari 26: Eolo, feetfly, 4RUN, 2RUN, geolos, spirit. 

Usuari 27: 2RUN, 4RUN, feetfly, kiowa, umoya, himba. 

Usuari 28: Geolos, feetfly, kemet, kiowa, eolo, spirit. 

Usuari 29: Kemet, 4RUN, eolo, galeos, aplos, 2RUN. 

Usuari 30: 4RUN, eolo, aplos, spirit, kemet, kiowa. 

Les 3 més votades pels usuaris son: Spirit, Kiowa i feetfly. 

7. Contextualització i anàlisi. 

Contextualitzarem les 3 paraules triades per valorar la seva idoneïtat en el marc del territori de 
la marca. 

Les frases que emprarem per contextualitzar son: 

M’acabo de comprar unes .................., son molt còmodes. 

Quines bambes portes? Unes ..............., 

Tenim un ampli stock de Merrell, Fivefingers, Newton, On, ................, Vivo. 

Kilian Jornet va guanyar l’ultra del Montblanc amb les noves ............... 

Spirit. 

M’acabo de comprar unes Spirit., son molt còmodes. 

Quines bambes portes? Unes Spirit, 

Tenim un ampli stock de Merrell, Fivefingers, Newton, On, Spirit, Vivo. 

Kilian Jornet va guanyar l’ultra del Montblanc amb les noves Spirit. 

Kiowa. 

M’acabo de comprar unes Kiowa, son molt còmodes. 

Quines bambes portes? Unes Kiowa, 
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Tenim un ampli stock de Merrell, Fivefingers, Newton, On, Kiowa, Vivo. 

Kilian Jornet va guanyar l’ultra del Montblanc amb les noves Kiowa. 

Feetfly. 

M’acabo de comprar unes Feetfly, son molt còmodes. 

Quines bambes portes? Unes Feetfly, 

Tenim un ampli stock de Merrell, Fivefingers, Newton, On, Feetfly, Vivo. 

Kilian Jornet va guanyar l’ultra del Montblanc amb les noves Feetfly. 

Un cop posades en context conclouen el següent: 

Feetfly, La paraula comença amb una consonant fricativa en la primera síl·laba i una altre 
consonant fricativa en la segona síl·laba el que li atorga una entrada i sortida sobtada 
acústicament parlant, potser difícil de pronunciar i massa similar a Fivefingers i a Fitbit.  Amb 
poca presència i claredat.  Cal conèixer l’idioma natiu per entendre el significat.  En llengües 
llatines per qui no conegui l’idioma de la paraula es podria pronunciar [feetfli] enlloc de [fitflai].  
Un tant agressiva i queda un pel desconnectada de la proposta de valor, sempre valorant la 
sonoritat. 

Kiowa.  La paraula comença amb una consonant oclusiva, totes les llengües del mon en 
posseeixen, i quasi totes contenen la [k]. A efectes de pronuncia té 3 síl·labes, pot ser 
pronunciada en termes anglosaxons com [caiogua] o en termes llatins com [quiogua], 
presenta bona sonoritat i una entrada potent (consonant oclusiva) acústicament parlant. 
Sense conèixer l’origen evoca una essència tribal, antiga i musical.  Gens agressiva 
connecta molt bé amb la proposta de valor. 

Spirit.  La paraula comença amb una consonant fricativa seguida d’una potent oclusiva en la 
primera síl·laba [sp] el que li atorga caràcter en l’entrada de la paraula. La segona síl·laba 
comença amb una vibrant múltiple [r] i finalitza amb una oclusiva [t]. En llengües llatines es 
tendeix a pronunciar-la com [espirit], connecta bé amb la proposta de valor en el seu significat 
però ens recorda a sprint allunyat de la proposta de valor, també és molt similar a Esprit que és 
una marca de roba americana. 

Finalment el nom de la nostra marca serà Kiowa. Segons la Viquipèdia: Es tracta d’una tribu 
índia nord americana de la família lingüística kiowa-tano, el nom prové de la deformació del 
nom que els donaren els comanxe, ka-i-gwu o gaiqwu, que vol dir “dues meitats diferents”.  
Eren nòmades. 

8. Registre. 

Comprovarem el seu registre. 

El primer pas és veure si el nom Kiowa es pot registrar pel tipus de producte que volem 
fabricar, sabatilles esportives i roba esportiva, segons la classificació de Niza emprada a 
l’oficina de patents i marques del govern espanyol, les classes 24 i 25 corresponen a tèxtil i 
calçat esportiu, fent una cerca trobem que en cap cas hi ha una marca registrada amb el 
nostre nom.  

El segon pas és certificar que el nom de domini està lliure, no essent el cas i trobem que si 
està lliure kiowarunning.  En un cas real el registraríem amb el domini .com.  
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9. Anàlisi del nom. 

Veiem que el mot és original, singular i breu (3 síl·labes), presenta bona sonoritat (eufonia) 
posseint molt bona pronunciabilitat, és senzill i simple i la seva musicalitat el fa fàcil de 
recordar (memorabilitat). 

En el que fa a l’evocació, com hem esmentat no es tracta d’un procés automàtic al ser 
desconeguda la paraula, però sense dubte evoca aspectes tribals i s’associa amb exotisme i 
ens suggereix simplicitat i natura.   

En quant al significat ja hem exposat que es tracta d’una tribu índia nord americana nòmada, i 
que significa les dues meitats diferents, descripció que ens pot donar molt de joc.  El que és 
cert que la desconeixença del mot fa que totes les associacions siguin fruit del subconscient a 
través de l’aspecte del mot, la seva sonoritat i ritme, podent assolir diferents significants en 
funció del disseny que emprem i els elements que el caracteritzin.  

Així a nivell emocional la connexió amb la marca es generarà a partir de l’imaginari que oferim 
a l’usuari a partir dels símbols gràfics que generarem i les imatges de context que triem, 
caldrà explicar molt bé la nostra història al voltant dels nostres símbols per lligar el significat a 
la proposta de valor.  Dintre de la iconografia que pot associar el mot amb la proposta de 
valor tenim aspectes associats a la natura i la tribu Kiowa com son certs animals com l’ós, el 
cavall o l’àguila, els peus nus, les fletxes, els enxampa somnis i tot el relacionat amb la 
vegetació i els arbres.  Per connectar millor amb la temàtica de la marca haurem d’emprar 
(com veurem més endavant) estratègies més directes amb el Baseline fent clara referència al 
córrer. 

 

Figura 56: «Kicking Bird» de William S. Soule - US National Archives26,Indi Kiowa, imaginari indi (Font: Tumbrl). 
 

 

                                                        
26 Disponible bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia Commons - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kicking_Bird.jpg#/media/File:Kicking_Bird.jpg 
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Annex 9. Briefing de l’aplicació mòbil. 
13 de desembre de 2015. 

1. Objectius i missatges. 

o Objectiu principal del producte. 

L’objectiu principal del producte és situar una aplicació per practicar running, dintre de 
l’ecosistema d’aplicacions existents, per tal de donar a conèixer la nostra marca i 
diferenciar-la. 
El producte consisteix en una aplicació que haurà de presentar les següents 
característiques: 

- Facilitat d’ús i connexió amb tot tipus d’accessoris sense restriccions (al 
contrari del que fa la majoria d’apps). 

- Alta usabilitat centrant-se en l’essencial (quantificació de l’activitat, arxiu 
d’activitats, socialització i estadístiques). 

- Imatge de filosofia de córrer per gaudir (no competir). 
 

o Missatge clau i missatge principal. 
El missatge clau és que la nostra marca et deixa córrer de forma fàcil, sana i natural. 
El missatge principal és que amb el nostre producte està inclòs tot un procés 
d’aprenentatge i assessorament i la pertinença a una comunitat solidària. 
 

o Usuari potencial.  Descripció. 

L’usuari potencial és el corredor que està més en contacte amb la natura i practica 
running fora del gimnàs,. 
Sense edat predeterminada ni sexe concret, es caracteritza perquè el córrer forma 
part de la seva vida com una activitat important i conscient, no és un mitjà per a res 
concret sinó una fi en si mateix. 

	  
o Ús principal de la web. 

L’ús principal del producte serà donar a conèixer la nostra marca oferint una app per 
quantificar l’activitat, secundàriament donar a conèixer els nostres productes i 
vendre’ls, de forma paral·lela tractarà de generar comunitat, oferirem informació i 
consells online (amb connexió a la nostra web) sempre amb l’objectiu d’atreure el 
client cap als centres de venda de la marca. 

2. Format i especificacions tècniques. 

El producte a desenvolupar es tracta d’una aplicació mòbil, per als sistemes operatius iOS i 
Android i complirà les següents especificacions: 

 
o Aspectes generals. 

Inicialment, abans del procés de producció es realitzaran els wireframes, l’arbre de 
continguts i l’estructura de navegació per validar el treball.  El disseny haurà d’estar 
centrat en l’usuari, és a dir, es realitzarà un procés de treball iteratiu de disseny, 
comprovació i correcció, per tal d’ajustar les necessitats tant als usuaris com a 
l’empresa.  Dins d’aquest procés es realitzaran els prototips de baixa resolució, 
prototip navegable, versió beta per la fase de comprovació final, abans de publicar la 
versió final a les botigues virtuals corresponents.  

	  
o Socialització. 

Accés a connexió amb Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo i d’altres xarxes socials. 
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o Codificació i format de continguts. 

Es	  treballarà amb els estàndards de Google i Apple per la codificació i el format. 
 

- Imatges: En format PNG. 
- Animacions: En format SVG. 
- Vídeos: En format MPEG4 
- Àudio: En format MP3. 
- Documents: En format PDF. 

 
o Accessibilitat i usabilitat. 

Es compliran els estàndards de: 
- Usabilitat: ISO 9241-11:1998. 
- Accessibilitat:  Especificació de W3C “Web Content Accessibility 

Guidelines (WCAG) 1.0”, al seu nivell AA mínim.	  
	  

3. Contingut i estructura.  

o Estructura de pàgines. 

La idea principal és que sigui necessària la mínima navegació i oferir la gestió de 

l’activitat de forma molt senzilla.  El menú constarà:  

5. Usuari.  Serà el primer apartat del menú i estarà destinat a les dades de l’usuari, 

actualitzable. 

6. Inici.  Una senzilla pantalla amb dades de la nostra activitat a nivell general (km 

totals, nombre d’activitats, ritme mig), dades del mes en curs i crida a l’acció per 

iniciar l’activitat. 

7. Activitat.  Resum/recull de les activitats amb les dades bàsiques. Contindrà 

accés individual a cada activitat per aprofundir més en la informació. 

8. Xarxes socials.  Accés a xarxes socials. 

9. Icona de kiowa.  Enllaçarà amb la web de kiowa. 

10. Configuració.  Dades de configuració del conte de l’usuari. 

 

o Menú de navegació. 
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o Arbre de continguts. 
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4. Look&Feel. 

o Manual d’identitat gràfica. 

En primer lloc caldrà tenir en conte el manual d’identitat gràfica corporativa que 
estableix tota una sèrie de pautes d’ús i maquetat dels elements gràfics de la marca. 

	  
o Requeriments. 

§ Claredat.   

Les diferents seccions hauran de distribuir de forma clara i concreta els 
continguts, serà necessari l’ús de títols clars i concisos, inequívocs motivant 
que l’usuari sigui conscient de les accions que està realitzant en cada 
moment. 
	  

§ Accessibilitat. 

El sistema de navegació haurà de ser intuïtiu i àgil.	  
	  

§ Concordança. 
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S’ha de mantenir un ordre i una estructura en el redactat de la informació, així 
caldrà eliminar continguts que no aportin informació concreta de cada secció.   
Serà una redacció correcta, evitant grans extensions de text en un mateix 
paràgraf, facilitant la lectura.  Els aspectes més rellevants sempre al principi i 
a continuació la informació complementària. 
	  

§ Usabilitat. 
El disseny ha de ser útil als usuaris, serà important una avaluació del disseny 
de la interfície.  Es realitzarà seguint els heurístics de Jacob Nielsen. 
	  

La línia gràfica serà el més minimalista possible sempre amb els elements necessaris per una 
bona experiència d’usuari. 
Alguns exemples de caràcter generalista són: 
	  

https://www.geckoboard.com 
http://playgroundinc.com 
http://ivomynttinen.com 
http://www.nextr.info 
http://mailchimp.com 
http://www.psd2html.com 
http://appex.no 
http://pixelbot.ro 
 

Exemples del sector interessants són: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nike.plusgps&hl=es 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.runtastic.android.pro2&hl=
es 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.strava&hl=es 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.endomondo.android&hl=e
s 

 
Finalment i també sobre la línia gràfica, la gamma cromàtica vindrà determinada per un cantó 
pel manual d’identitat gràfica però també caldrà que nivell psicològic els colors hauran de 
denotar una imatge professional no corporativista, generant confiança i avantguarda, tractem 
d’atreure amb professionalitat però sense oblidar els nostres valors. 
	  	   	   	  

	  

5. Estudi de mercat/casos o exemples a seguir. 

Estudi de mercat. 
En aquest camp no hi ha una competència clara ni directa, ja que ens trobem en un compendi 
heterogeni d’aplicacions tant de grans corporacions (adides, Nike, Puma) com 
desenvolupadors incipients (Strava, runtastic, Endomondo). 
Està bastant estandarditzat tant l’esquema visual com els continguts d’aquestes aplicacions, 
però hi ha diferències. 
Les diferències essencials són que totes ofereixen una versió gratuïta i una de pagament amb 
opcions avançades, com poden ser l’anàlisi de l’activitat, plans d’entrenament o que depenen 
de la connexió amb dispositius de la marca en qüestió. 
En quant a estètica els dos dominadors són Nike i Strava per la combinació d’una interfícies 
molt clara i neta i n bon disseny visual. 

	  
Exemples a seguir. 
Conjugant les propostes de Nike i Strava generarem la nostra aplicació, però reduint el 
nombre d’opcions a aquelles que es centren en l’activitat.  Seguirem un esquema visual i de 
disseny molt net i clar, i generarem uns infogràfics per la informació fàcils d’entendre i amb 
diferents nivells de lectura per poder incidir de forma personalitzada. 
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6. Condicions. 

o Data inici del projecte. 

La data d’inici serà el 15 d’Octubre de 2015. 
 

o Termini per la realització. 

Es proposa un termini de 80 dies a partir de la data d’inici finalitzant en 6 de Gener de 
2015. 
	   	  

o Metodologia de disseny. 

El procés de disseny i producció ha de ser el Disseny Centrat en l’Usuari. 

o Lliurables. 
Es farà entrega de tots els documents que el client desitgi, tenint en conte que el 
procés estarà centrat en l’usuari caldrà complir una sèrie de requeriments i objectius. 
 

o Entrega dels documents que composen l’Arquitectura de la 
Informació, que seran el disseny conceptual de l’aplicació, el 
guió, l’arbre de continguts i l’esquema de navegació. 

o Entrega de les especificacions tècniques de l’aplicació. 
o Recull de continguts de l’aplicació. 
o Maqueta versió Alfa. 
o Resultats de les proves amb usuaris i propostes de correcció. 
o Versió Beta. 
o Resultats de les proves finals i versió definitiva. 

	  
o Campanya de màrqueting. 

S’informarà i es promocionarà el producte entre el públic objectiu. 
o Projecció de la campanya de màrqueting. 
o Promoció a les xarxes socials. 
o Mailing directe a clubs i associacions de running. 
o Presentació de la campanya a mitjans adients i assequibles 

segons el pressupost. 
	  

o Data de posada en marxa. 

A partir de la data de finalització es deixaran 10 dies per proves i millores si es 
detecten falles abans del tancament del projecte. 
 

o Manteniment. 

Cada 6 mesos es realitzarà un manteniment per tal de comprovar que tot funciona 
correctament. 
	  

o Actualització  

S’establirà una data aproximada d’actualització de l’aplicació. 
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	007-construcció del nom
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	019-Usos_no_permesos
	020-Tipografia_index
	021-Tipografia_principal
	022-Tipografia_secundaria
	023-Colors_index
	024-Colors_corporatius
	025-Colors_secundaris
	025b-Colors_terciaris
	026-Trames_origen
	027-Trames_colorCorporatiu
	028-Trames_colorOcre
	029-Trames_colorGris
	030-Trames_colorBlauCorp
	030-Trames_colorBlauCorp2
	030-Trames_colorNegre
	031-Icones_index
	032-icons
	033-Aplicacions
	034-Papereria_index
	035-Formats-DIN
	036-Paper_cartaBase
	037-Paper_cartaColorCorporatiu
	038-Paper_cartaColorOcre
	039 a-Paper_cartaColorGrey
	039 b-Paper_cartaColorBlue1
	039 b-Paper_cartaColorBlue2
	040-Sobre_america
	041-Sobre_bossa
	042-Targeta_visita
	043-Targeta_envernissat 1
	044-Targeta_envernissat 2
	045-Targeta_envernissat 3
	046-Carpeta
	047-Publicitat_index
	048-Flyer_1
	049-Flyer_2
	050-Flyer_2
	051-Flyer_2
	051-Flyer_2b
	051-Flyer_2c
	052-Flyer_3
	053-Banner a
	053-Banner b
	054-Bosses
	055-Bosses
	056-packaging 1
	057-packaging 2
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	063-Web
	064-Web
	065-App
	066-App
	067-ContraPortada

	App_wireframes
	000-home
	001-Inici
	002-activitat
	003-activitat cursa entrenament
	004-activitat infogràfic
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