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Identitat Corporativa

1. Escut heràldic de la Vila d’Anglès

L’escut heràldic oficial de la Vila d’Anglès, aprovat el 18 de desembre de 1986 i publicat al DOGC el 26 de gener de l'any següent amb el número 795, té el 
següent blasonament:

Escut caironat: d'argent, 2 esglésies d'atzur posades en faixa acompanyades d'una cabra arrestada de sable al cap, i d'un om arrencat de sinople a la punta. 
Per timbre una corona mural de vila.

Orígen

Les dues esglésies fan referència a l'etimologia del nom de la vila, derivat del llatí tardà "eclesiis", és a dir església. Les esglésies també representen els 
dos antics pobles que formaven el municipi, Anglès i la Cellera de Ter, ja que aquest darrer estava unit a Anglès. La cabra de sable prové de les armes 
parlants dels vescomtes de Cabrera, els senyors de la vila en època medieval. Finalment, l'om és un senyal parlant provinent de les armes dels Olmera, 
senyors de la vila al segle XVIII.

Utilització:
L’Escut és d’us exclusiu de l’Alcaldia o per a comunicacions oficials o protocol·làries i s’utilitzarà, preferiblement, en la seva versió sintètica.
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2. El símbol de l’ajuntament

EI símbol és la conceptualització de l’escut de la vila, mitjançant l’ús dels seus elements més representatius, de forma sintètica i simplificada.

EI símbol està format per una estructura caironada, emmarcada mitjançant quatre  línies que inclou al seu interior la representació sintètica dels elements 
descrits en l’escut heràldic. La base ha estat el símbol utilitzat des de principis dels anys 80  i que ha complert perfectament la funció per la qual va ser 
dissenyada però que actualment ha quedat desfassat ja que les noves tecnologies demanen dissenys més compactes i menys punxants. Per aquest motiu 
s’ha decidit prescindir de la corona, que desequilibra l’efecte icònic amb un element extern, desproporcionat i que aporta poca informació. S’ha recuperat, 
també, la disposició simètrica de les esglésies i la proporció entre els elements de l’escut heràldic original.

Utilització:

El   símbol   serà   la   imatge   de   representació   habitual   de   l’Ajuntament d’Anglès,  que  s’aplicarà  a  les  seves  múltiples  activitats  de comunicació  
quotidianes.  Entre  els  casos  als  quals  correspon  la  utilització del  símbol  s’inclouen:  papereria  d’ús  quotidià,  fullets  i  pòsters,  anuncis administratri-
us  i  promocionals,  documents  administratius,  mobiliari  urbà, objectes promocionals de tota mena, elements mòbils, publicitat i senyalització.. 

PANTONE 348 C
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3. El Logotip de l’Ajuntament

EI logotip és la representació verbal del nom de la institució.

El  logotip  ha  estat  compost  a  partir  de  la  tipografia MYRIAD PRO en les seves variants CONDENSED i BOLD CONDENSED, peró, tal com es pot veure 
en la imatge comparativa, han estat modificades per tal d’adaptar-la a les necessitats de la identitat visual de l’Ajuntament d’Anglès. Per aquesta raó el 
logotip no ha de ser compost tipogràficament sinó que s’ha d’utilitzar el format digital que s’adjunta en aquest manual o que pot descarregar-se des de la 
web municipal.

Ajuntament d’Anglès
4. Composició de la identitat visual

La identitat visual de l’Ajuntament d’Anglès està formada pel símbol i el logotip. Si bé el símbol pot representar-se de forma isolada en casos molt espe-
cífics ( icones de xarxes socials, aplicacions, etc) el Logotip sempre haurà d'acompanyar obligatòriament al símbol.

Existeixen dues versions possibles de composició de la identitat visual: la versió bàsica, que és la que s’ha d’usar sempre que sigui possible a l’hora 
d’aplicar la identitat visual de l’Ajuntament d’Angles, i la versió centrada que es podrà utilitzar només en els casos establerts per aquest manual.
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5. Colors corporatius

El color corporatiu de l’Ajuntament d’Anglès pasa a ser el Sinople, el color verd de l’heràldica present en l’arbre de l’escut i que reprensenta l’entorn natural 
que carateritza la nostra vila.  És el color que s’utilitzarà sempre amb el símbol quan la impressió sigui en color.

L’altre color és el Pantone Black 7 C que és el color del logotip en les impressions a color. Ambdós colors poden ser utilitzats, si es necessari, per a la repre-
sentació de la imatge corporativa EN NEGATIU.
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6. Representacions que se subtitueixen:

Per tal d’unificar la imatge, les següents representacions quedem anul·lades. Aquest fet es notificarà tant a les entitats com als organismes oficials per tal 
que actualitzin els seus arxius i, a partir de la seva aprovació, l’usin en els casos on la imatge de l’Ajuntament d’Anglès ha de ser utilitzada.


