
MANUAL DE COMUNICACIÓ
Cartells de difusió 
d’activitats culturals i esportives

Formats DIN A3 i DIN A4
 vertical i hortizontal

Versió 1.0
actualitzada 17/11/2016



MANUAL DE COMUNICACIÓ
Cartells de difusió 
d’activitats culturals i esportives

Formats DIN A3 i DIN A4 vertical i hortizontal

Llegenda:

Espai pel disseny lliure.

(1) (1) Dins de la franja inferior blanca, a la part esquerra es reserva un espai per a la pàgina 
web i les xarxes socials de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. Si per qüestions or-
ganitzatives calgués incloure altres dades de contacte o web, es col·lacarien dins de l’espai 
reservat pel disseny lliure. 
(Abans de fer difusió del cartell, s’ha de lliurar a comunicacio@vilamajor.cat la informació 
perquè es publiqui prèviament a l’agenda del web). 

(2) L’escut de l’Ajuntament (en color o blanc i negre) ha d’estar sempre a la banda inferior 
dreta, sota la llegenda: ORGANITZA: o COL·LABORA:, segons sigui el cas. 

(3) Espai pel logotip de l’entitat organitzadora o coorganitzadora, si s‘escau.  
(No serà més gran que l’escut de l’Ajuntament).

(4) Espai reservat per la relació de les entitats col·laboradores. 
(Només nom i sense logotip). 

(5) (5) Espai reservat per a informació dels equipaments municipals a on es realitza l’activitat. 
Inclourà, si cal, dades de contacte, etc. segons la direcció del centre). 
(Espai reservat per l’Ajuntament. La informació la facilitarà l’àrea de comunicació i/o el 
propi centre: la Mongia, el Centre Cívic, el Casal dela Gent Gran, Local La Fàbrica, etc). 

Versió 1.0
actualitzada 17/11/2016



cartell de difusió cultural

DIN A3 297 X 432 mm
VERTICAL

DIN A4 210 X 297 mm
VERTICAL

disseny
A3: FRANJA BLANCA DE 50 x 297 mm A4: FRANJA BLANCA DE 35 x 210 mm

(2) ORGANITZA: 

espai reservat per logo 
entitat coorganitzadora

(si s’escau)

(3) ORGANITZEN: 

espai reservat pel llistat 
de les entitats col·laboradores 

-en cas de logos, més petit que els organitzadors-
(si s’escau)

(4) COL·LABORA: 
espai reservat per logo 
centre on es realitza 
C.C. Pi Novell, La Fàbrica, 
Casal de la Gent Gran, 
la Mongia, etc...
(si s’escau)

(5) 

(1) 
Més informació:
www.vilamajor.cat
 



cartell de difusió cultural

DIN A3 432 X 297 mm
HORITZONTAL

DIN A4 297 X 210 mm
HORITZONTAL

disseny

A3: FRANJA BLANCA DE 50 x 432 mm A4: FRANJA BLANCA DE 35 x  297 mm
(2) ORGANITZA: 

espai reservat per logo 
entitat coorganitzadora

(si s’escau)

(3) ORGANITZEN: 

espai reservat pel llistat 
de les entitats col·laboradores 

-en cas de logos, més petit que els organitzadors-
(si s’escau)

(4) COL·LABORA: 

espai reservat per logo 
centre on es realitza 
C.C. Pi Novell, La Fàbrica, 
Casal de la Gent Gran, 
la Mongia, etc...
(si s’escau)

(5) 

(1) 
Més informació:
www.vilamajor.cat
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