HISTÒRIA I ESTENDARDS

HISTÒRIA
L’Associació d’Antics Alumnes d’ELISAVA neix el 2003 amb el nom d’Elisava Professionals (EP), una entitat sense
ànim de lucre, fruit del compromís i l’esforç d’un grup d’estudiants i antics alumnes amb la voluntat de difondre i
promoure la identitat i els valors de les persones que formen la comunitat ELISAVA.
Elisava Professionals, sempre compromesa amb el desenvolupament humà, el continu diàleg entre professionals
del sector, la socialització i la promoció dels nostres professionals, ha aconseguit crear l’esperit necessari per
iniciar una nova etapa dins de l’Associació.

ESTENDARDS
La identitat corporativa d’Elisava Alumni ha estat dissenyada per l’antic alumne Albert Ibanyez i està basada en
els orígens històrics del nom Elisava.
La proposta d’Albert va ser la guanyadora del concurs organitzat per l’Associació en l’any 2012, coincidint amb el
seu canvi de nom.

HISTÒRIA
En l’estendard de Sant Ot del segle XII apareix una de les primeres firmes femenines catalanes: «Elisava me fecit»
(Elisava m’ha fet).
A cadascuna de les franges que pengen de l’estendard destaca una figura femenina. les figures dels extrems
sostenen un llibre a la mà esquerra, mentre que la figura central porta un objecte no identificable. Tot apunta que
la figura central identifica la mateixa Elisava, que va manar a fer el brodat de l’estendard, i els retrats de les franges laterals representen a les altres dues donants. Per aquest motiu podria ser que el nom d’Elisava fos el de la
donant del pendó en lloc del de la brodadora.
El fet de representar l’associació amb un estendard pretén generar un sentiment de comunitat. l’eslògan «Elisava
m’ha fet» fa referència als dissenys dels antics alumnes, mostrant la posterioritat i la professionalització del seu
treball, de la mateixa manera que ho va fer Elisava. Per aquest motiu s’ha triat la bandera com a representació de
l’Associació d’Antics Alumnes d’ELISAVA.
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IMAGOTIP

L’imagotip està format per un símbol que remet a l’estendard on apareix el nom d’Elisava. A cada promoció varia
l’estendard i el color que l’identifica.
Els socis d’Elisava Alumni són els Alumni Bold. Aquest nom els relaciona amb el món del disseny gràfic, creant un
joc de paraules amb termes tan populars com gold o premium.
Per al disseny del logotip s’ha utilitzat la tipografia Miller Text Bold, Regular & Italic. L’ús de la Miller connota una
tradició històrica equivalent a la d’ELISAVA, per la seva morfologia entre les gràcies antigues i modernes. Atès que
és una tipografia totalment diferent de les corporatives d’ELISAVA (Foundry Gridnik i Akzidenz Grotesk) no rivalitza
amb elles i, per tant, fa que les dues marques es complementin.
VARIACIONS GENÈRIQUES

Hi ha tres variacions genèriques de l’imagotip en blanc i negre, que s’utilitzen quan no estan relacionades
directament amb una promoció.
CREACIÓ DE NOUS ESTENDARDS
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Els estendards es formen segons el nombre de columnes i amb elements geomètrics simples. També es poden
crear nous estendards a partir de la fusió dels ja existents. La part inferior es pot ajustar i integra una proporció que
fa conservar sempre l’imagotip, coincidint amb el final del logotip.
ASSIGNACIÓ DE COLORS SEGONS LES PROMOCIONS
Cada promoció tindrà un color i un estendard propi. Cada any es pot triar l’estendard per votacions o segons el
criteri representatiu de cada promoció.
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