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Aquesta proposta sorgeix de 
la unió dels símbols gràfics as-
sociats als dos conceptes que 
uneix l’aplicació, la geolocalit-
zació i els serveis sanitàris o
farmacèutics.

Per una banda, trobem el pin 
que utilitzen la gran majoria de 
webs i aplicacions de mapes o 
localització. Per l’altra, tenim la 
creu regular o grega, el símbol 
més estès per senyalitzar i iden-
tificar farmàcies i centres mèdics 
o hospitals.

Aquests dos elements s’uneixen 
creant un nou símbol dinàmic i 
versàtil, que és capaç d’evocar 
als significats originaris alhora 
que adquireix per si sol una 
nova significació i identitat
pròpia.
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Contrast cromàtic
Per donar color a la icona, s’ha optat per 
un contrast de tons contigus creant un 
degradat de colors plans harmoniós a la 
vista. S’ha escollit una gamma de verds 
i blau turquesa vinculats culturalment a 
serveis farmacèutics i mèdics. Aquest 
contrast s’ha combinat amb un contrast 
fort de lluminositat d’un blanc trencat per 
delimitar i marcar les formes de la icona. 
Al seu temps, aquest color també es vin-
cula a la sanitat.

Contrast compositiu
La icona s’ha elaborat a partir d’una 
quadrícula regular sobre la qual s’han 
articulat les diferents parts. En primer lloc, 
trobem el pin amb una marcada simetria 
vertical. Sobre aquest, s’ha sobreposat 
la creu grega que, tot i presentar també 
simetria, s’ha desplaçat respecte els ei-
xos del pin per aconseguir una sensació 
d’asimetria que donés dinamisme a la 
composició. Tot i això, al respectar la 
quadrícula de base, la composició manté 
un equilibri i ordre visual. D’altra banda, 
s’han arrodonit els vèrtex resultants per 
emfatitzar i donar un aire de modernitat i 
proximitat a la peça.

Principi de la Gestalt
En el resultat final, trobem el principi de 
reïficació. Tot i delimitar la creu sobrepo-
sant-la sobre el pin com un espai buit, la 
ment és capaç de distingir les dues for-
mes per separat, tot i estar les dues ober-
tes. Alhora, és capaç de llegir la compo-
sició com un tot amb significat propi.
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