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El Camí La Seu - Alàs és un recorregut circular 
amb una distància d’uns 9 quilòmetres, que 
uneix el municipi de la Seu d’Urgell i el municipi 
d’Alàs tot vorejant el riu Segre. 
El camí s’inicia al costat del Ràfting Parc, una 
de les zones més turístiques de la Seu d’Urgell 
i finalitza a l’altra banda del riu, al pont de la 
Palanca; un encreuament de carreteres que 
condueixen a diversos pobles veïns de la ciutat.

El camí transcorre entre zona urbana (2 km) i 
zona agrícola (7 km) en la qual hi ha parcel·les 
d’horts privats.
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A conseqüència de les riuades de 1982, el 
camí va ser reconstruït i canalitzat, i s’hi van 
aplicar millores en infraestructures pels jocs 
olímpics de 1992. Darrerament els anys 2008 i 
2009 l’Agència Catalana de l’Aigua va atorgar 
una subvenció per conservar i augmentar la 
biodiversitat del riu Segre. 

Actualment és un espai molt concorregut per 
gran nombre d’habitants de la ciutat, dels 
pobles veïns i d’Andorra i pels turistes els quals 
hi realitzen pràctiques esportives: senderisme, 
running, bicicleta de muntanya i pesca. 

1.1 Descripció del Camí La Seu - Alàs

LA SEU D’URGELLLA SEU D’URGELL

ALÀSALÀS
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En la realització del programa de senyalització 
s’han tingut en compte uns principis generals 
per garantir la correcta orientació i comunicació 
de la informació, al mateix temps s’ha treballat 
per transmetre una imatge de qualitat unida a 
una execució i implementació del sistema de 
senyalització fiable i assequible pels usuaris:

Visibilitat i Intel·ligibilitat: senyals que puguin 
ser identificats i compresos amb facilitat per 
part dels usuaris.

Claredat i llegibilitat: disseny clar i proporcionat 
perquè els usuaris accedeixin a la informació 
fàcilment i sense errors. 

Uniformitat i coherència: senyals creades sota 
uns criteris globals de forma i contingut que  
en tot el seu conjunt, comuniquen la proposta 
de valor del Camí La Seu - Alàs. 

Funcionalitat: senyals que gràcies als 
grafismes i informacions, faciliten l’orientació i 
circulació dels usuaris i els ajuden en la presa 
de decisions dins el recorregut.

Accessibilitat i seguretat: creació d’uns senyals 
amb materials que garanteixen la seguretat 
dels usuaris i integrin els principis del disseny 
universal.
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2.1 Introducció del concepte de disseny

D’altra banda, s’ha dotat al programa de 
senyalització del Camí La Seu - Alàs d’uns 
conceptes de disseny concrets i específics en 
tot el conjunt dels senyals:

Potenciar el concepte de natura i biodiversitat 
del riu Segre: per al disseny gràfic i objectual dels 
senyals, s’han tingut en compte les peculiaritats 
del recorregut i la seva localització en el territori. 
El riu Segre és l’element vertebrador de tot el 
recorregut i s’ha treballat per reflectir-ho en tot 
el sistema de senyalització: sistema gràfic i 
disseny objectual dels senyals.

Sostenibilitat: creació i producció dels senyals 
sota criteris de conservació mediambiental 
i vetllant perquè el conjunt dels senyals i els 
seus materials de fabricació tinguin un cicle de 
vida sostenible.
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2.2 Usuaris del Camí La Seu - Alàs

El Camí La Seu - Alàs té una varietat d’usos i 
usuaris que s’han tingut en compte per a la 
creació del programa de senyalització.

En primer lloc cal diferenciar entre els grups 
d’usuaris: habitants de la zona i turistes.

Habitants de la zona: tenen experiència en el 
camí, i no necessiten elements de senyalització 
per orientar-se. 
Hi realitzen activitats esportives i de lleure. 
Així mateix dins aquest grup d’usuaris trobem 
també els usuaris dels horts privats que 
accedeixen al camí amb vehicle motoritzat

Turistes: són un grup important de gent que 
podem dividir en dos grups:

1. Visitant al Ràfting Parc i que aprofiten per 
gaudir d’una passejada al costat del riu.

2. Practicants d’esport btt i runners que 
escullen la zona donada la seva diversitat 
de rutes i senders. També trobem un grup 
reduït d’usuaris que practiquen la pesca.

Ambdós grups d’usuaris requereixen elements 
de senyalització que els orientin i els aportí 
valor a la seva experiència d’ús.
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Actualment el Camí La Seu - Alàs compta amb 
varietat de senyals que corresponen a diferents 
èpoques i diferents objectius de comunicació, i 
que no responen a criteris de disseny unificats 

Davant aquesta situació, els principals objectius 
del programa de senyalització del Camí La Seu 
- Alàs són:

1. Actualitzar la senyalització: en molts casos, 
els senyals estan en mal estat pel pas del 
temps o pel mal ús. Cal renovar-los per tal 
d’evitar errors d’ús i millorar la seguretat 
dels usuaris.

2. Promoure la convivència entre els 
diferents tipus d’usuaris: La varietat d’usos 
i procedència dels usuaris fa necessari crear 
un sistema de senyalització que s’adapti a les 
necessitats de cada un dels grups d’usuaris 
i que en millori la usabilitat del Camí La Seu 
- Alàs.

3. Unificar i reubicar: creació dels senyals sota 
un concepte de disseny global i eliminar 
o moure els senyals per millorar la seva 
funcionalitat. 

2.3 Avaluació de les necessitats i objectius del programa de senyalització
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Normalitzar, unificar i dotar de valor comunicatiu 

el camí La Seu – Alàs perquè un ampli ventall d’usuaris

 en pugui gaudir en convivència tot descobrint 

la seva riquesa natural i social.

D’altra banda, amb el redisseny de la 
senyalització del Camí La Seu - Alàs, s’ha 
volgut aportar un valor afegit al recorregut, i 
transformar-lo en un espai a l’aire lliure que 
esdevingui una experiència de descoberta 
de l’entorn natural de la zona.

Per això s’ha creat una proposta de valor que ha  
permès dotar al projecte d’una personalitat 
pròpia i distintiva, que no tan sols ajudarà a 
orientar-se als usuaris, sinó que també els hi 
aportarà informació de caràcter pedagògic 
i farà del camí La Seu - Alàs una experiència 
vivencial en contacte amb el medi i de 
descoberta de la biodiversitat i la riquesa de 
l’entorn natural del riu Segre.
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El programa de senyalització està compost per 
5 tipus de senyals unificats sota un mateix 
sistema gràfic i objectual per tal de satisfer 
les necesitats d’aorientació i comunicació dels 
usuaris del Camí La Seu - Alàs:

3.1.1 Senyals Identificadors

3.1.2 Senyals d’Interpretació

3.1.3 Senyals de Direcció

3.1.4 Senyals d’Orientació

3.1.5 Senyals Reguladores

Per al disseny dels senyals i la definició dels 
elements de comunicació s’han tingut en 
compte diversos factors:

• El seu ús i objectius de comunicació 

• La localització dels senyals en el medi

• La seva sostenibilitat i accessibilitats 

3.1 Tipus de senyals i informacions que integren el sistema 

Gràfic d’usos i tipus de senyals
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El mapa del recorregut és el principal element 
dels senyals identificadors amb l’objectiu 
d’informar de les zones d’interès al llarg del 
recorregut i en quin punt del camí es troba 
l’usuari.

El senyal està a quatre idiomes: Català, 
Castellà, Francès i Anglès, i també s’ha 
tingut en compte els usuaris amb dificultats 
visuals, per aquest motiu s’inclouen titulars i 
descripcions en llenguatge braille i els nous 
formats de codis QR de l’empresa NaviLens, 
especials per a invidents que proporciona 
informació de veu mitjançant el mòbil.
Per afavorir l’experiència d’ús el mapa del 
recorregut està realitzat en relleu 3D amb 
l’orografia del terreny.

3.1.1 Senyals Identificadors
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Text idiomes 
Cos 23 / Interlinia 30
Nombre màxim de caracters: 650 

Text Braile
Cos 20 / Interlinia 27

Logotips entitats 
col·laboradores
Àrea màxima: 350 x 40 mm

web del Camí La Seu - Alàs
Cos 36

Codi QR per a invidents 6x6 cm

Placa d’alumini 1200 x 800 mm 
Gruix de 8 mm
Impressió en CMYK amb tintes 
ecosolvent i vernís UVI de protecció

80
0

 m
m

1200 mm

En els senyals identificadors hi consta la 
següent informació:

• Logotip Camí La Seu - Alàs 
• Mapa del recorregut i les zones d’interès
• Descripció del projecte del Camí La Seu - 

Alàs (4 idiomes i braille) 
• Codi QR invidents
• Logotips entitats col·laboradores 
• Web del Camí La Seu - Alàs
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Seguint el projecte de millora de la biodiversitat 
del riu Segre dins el municipi de la Seu d’Urgell 
els anys 2008 i 2009 es destaquen cinc temes 
d’interès al llarg del Camí La Seu - Alàs:

• Arbres nius
• Codolars
• Caus de fauna
• Basses per amfibis
• Bosquines Arbustives

El senyal d’interpretació estan maquetats a 
quatre idiomes: Català, Castellà, Francès i 
Anglès, i també s’ha tingut en compte els 
usuaris amb dificultats visuals, per aquest 
motiu s’inclouen titulars i descripcions en 
llenguatge braille i els nous formats de codis 
QR de l’empresa NaviLens, especials per a 
invidents que proporciona informació de veu 
mitjançant el mòbil.

3.1.2 Senyals d’Interpretació

800 mm
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Per diferenciar la varietat de senyals 
d’interpretació s’ha creat una gamma 
cromàtica que ajuda a identificar les àrees 
d’interès i les senyals d’interpretació al llarg del 
camí.

Pantone 144 Pantone 575 Pantone 103 Pantone 4635 Pantone 242

En cada un dels senyals hi consta la següent 
informació:

• Logotip Camí La Seu - Alàs 
• Codi QR enllaçat al web del Camí La Seu - 

Alàs 
• Títol de la zona d’interès (4 idiomes) 
• Descripció de la zona d’interès (4 idiomes) 
• Títol de la zona d’interès (braille) 
• Descripció de la zona d’interès (braille) 
• Codi QR invidents
• Fotografia identificadora de la zona 

d’interès 
• Logotips entitats col·laboradores web del 

Camí La Seu - Alàs
• Fotografia identificadora de la temàtica 

d’interès. És proposa que al llarg del 
recorregut és puguin canviar les fotografies 
dels senyals de cada temàtica per mostrar a 
l’usuari la vareitat d’especies.

Text idioma principal
Titulars: Cos 50 / Interlínia 55
Descripció: Cos 20 / Interlinia 27
Nombre màxim de caracters: 450 

Logotip en relleu 3D 
en polipropilé 

Imatge destacada
Tamany: 50 x 36 cm
Resolució 200 dpi
Perfil CMYK

Text idiomes secundaris
Titulars: Cos 25 / Interlínia 30
Descripció: Cos 16 / Interlinia 20
Nombre màxim de caracters: 450 

Text braille
Titulars: Cos 25 / Interlínia 30
Descripció: Cos 14 / Interlinia 27
Nombre màxim de caracters: 450 

Codi QR per a invidents

Codi QR enllaç web 
www.camilaseuala.cat
Tamany: 6 x 6 cm
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Variants temàtiques dels senyals d’Interpretació
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Els senyals de direcció tenen forma de fletxa 
ondulada. El seu objectiu és informar de nous 
recorreguts i vies: 

• Camins de muntanya
• Vies verdes
• Rutes de bicicleta
• Pobles veïns 

Els senyals de direcció es troben en les 
interseccions d’altres camins amb el recorregut 
del Camí La Seu - Alàs. Els senyals constaran 
d’una part fixa que inclou la marca del camí 
La Seu-Alàs i una part editable en la qual es 
col·locarà la informació del camí o poble al 
qual l’usuari es pot dirigir; els punts d’interès 
que hi ha en el trajecte; la distancia a la qual 
es troben i el temps que es tarda a realitzar el 
recorregut. També podran incloure si s’escau 
el símbol del GR.

3.1.3 Senyals de Direcció

480 mm

60 mm
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En cada un dels senyals hi consta la següent 
informació:

• Logotip Camí La Seu - Alàs
• Fletxes de direcció
• Títol del camí
• Punts d’interès del camí
• Distància i temps dels punts d’interès 
• del camí

Text nom ruta:
Titulars: Cos 55 / Interlínia 62

Text camins
Titulars: Cos 30 / Interlínia 28
Informació distància i temps: Cos 20 / Interlínia 28 

Impresió en CMYK amb tintes 
ecosolvents i vernís UVI de protecció

480 mm
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Variants dels senyals de direcció
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S’ha dissenyat un model de banc per a les 
zones de descans. Aquests bancs actuaran 
com a elements de senyalització passiva, i s’hi 
aplicaran els senyals d’orientació.

Els senyals d’orientació indiquen la direcció i 
la distància a la qual es troba l’usuari entre els 
dos municipis. Estan maquetats en català i 
amb llenguatge braille, també s’hi inclouen 

els nous formats de codis QR de l’empresa 
NaviLens, especials per a invidents que 
proporciona informació de veu mitjançant el 
mòbil.

3.1.4 Senyals d’Orientació
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Placa d’alumini de 2 mm
Impresió en CMYK amb tintes 
ecosolvents i vernís UVI de protecció

Cos Municipi 150
Text direcció: cos 60
Text braille: cos 50
Codi QR invidents: 40 x 30 cm

16
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16
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240 mm 240 mm

90º
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En cada un dels senyals hi consta la següent 
informació:

• Nom del municipi (català)
• Fletxes de direcció
• Distància a la qual es troba el municipi
• Nom del municipi (braille)
• Codi QR invidents

Cara frontal Cara lateral

En cada un dels senyals hi consta la següent 
informació:

• Logotip del Camí La Seu - Alàs
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Hi ha cinc models de senyals reguladors per 
informar els usuaris de les normes d’ús del 
Camí La Seu-Alàs:

• Zona de 30 km/h
• Prohibit tirar brossa
• Prohibit el pas
• Prohibit banyar-se
• Zona de pesca controlada

Els senyals reguladors utilitzen dos elements 
visuals per comunicar; el pictograma i la 
descripció en català. També s’ha tingut en 
compte els usuaris amb dificultats visuals i en 
els suports de fusta s’aplica una placa d’alumini 
en llenguatge braille i els nous formats de 
codis QR de l’empresa NaviLens, especials 
per a invidents que proporciona informació 
de veu mitjançant el mòbil.

3.1.5 Senyals Reguladors
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En cada un dels senyals hi consta la següent informació:

• Logotip Camí La Seu - Alàs
• Pictograma
• Llegenda pictograma
• Logotip entitat municipal 

Placa d’alumini 60 x 60 mm
Escritura amb gravat braile 
Cos 22 / Interlinia 30

Placa d’alumini 60 x 60 mm
Codi QR per a invidents
Impresió en CMYK amb tintes 
ecosolvents i vernís UVI 
de protecció

Àrea del logotip institucional
40 x 107 mm

Àrea màxima del pictograma 
320 x 320 mm
Alineació en la 

part superior de l’àrea

Àrea màxima de la llegenda 
320 x 120 mm

Alineació en la 
part superior de l’àrea

Panell multicapa d’alumini 
Eurobond de 8 mm color blanc.

Impresió en CMYK amb tintes 
ecosolvents i vernís UVI 

de protecció

Àrea del logotip 
240 x 120 mm
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Variants temàtiques dels senyals de prevenció
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El riu és l’element principal i eix vertebrador 
en tot el recorregut i on trobem la gran diver-
sitat i riquesa natural de la zona. 

El logotip representa la forma del recorregut 
del riu. Aquesta mateixa forma s’ha utilitzat per 
determinar el sistema objectual dels senyals i 
aportar identitat pròpia a tot el programa de 
senyalització. 

Cromàticament el logotip utilitza dos panto-
nes de gamma de blaus i un color gris per a la 
tipografia. 
Aquesta gamma cromàtica serà protagonista 
en els diferents senyals fet que ajudarà a l’usu-
ari a identificar la senyalització del recorregut 
amb el projecte del Camí La Seu - Alàs.

Logotip

Pantone Cool Gray 10

Pantone 301

Pantone 2915

3.2 Especificacions del sistema gràfic
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Aquawax  Font - Zetafonts és una tipografia de 
pal sec que ofereix una àmplia varietat d’estils 
i una bona llegibilitat amb un disseny actual.

En els senyals s’utilitza les versions de Medium, 
Medium Italic, Bold i Bold Italic.

Aquawax ofereix una bona llegibilitat i disposa 
d’una àmplia varietat de caràcters per a 
l’escriptura de diferents llengües.

Tipografia CorporativaAquawax  Medium

Aquawax  Bold

Aquawax  Medium Italic

Aquawax  Bold Italic

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz

���������� ºª +-*/=,;.:-_́ ¨{}`^[]?¿!¡$%&

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz

���������� ºª +-*/=,;.:-_́ ¨{}`^[]?¿!¡$%&

H�a

H�a

H�a

H�a

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz

���������� ºª +-*/=,;.:-_́ ¨{}`^[]?¿!¡$%&

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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El projecte de senyalització Camí La Seu - Alàs 
no requereix un nombre elevat de pictogrames 
per aquest motiu, s’ha decidit utilitzar els 
pictogrames dissenyats per The Society for 
Experiential Graphic Design: https://segd.
org/recreation-symbols, i adaptant-los a les 
necessitats de comunicació del projecte.

Els pictogrames creats representen:

1. Zona de pesca
2. Prohibit tirar brossa
3. Prohibit banyar-se
4. Prohibit el pas
5. Fletxes de direcció
6. Símbol GR

Codi Pictogràfic
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3.3 Característiques del sistema objectual 

S’ha creat un programa de senyalització amb 
un sistema objectual basat en la marca del 
Camí La Seu - Alàs. 

La forma orgànica de les plaques dels se-
nyals, prové de les corbes que el riu Segre fa 
en l’orografia del terreny. D’aquesta manera, 
es vol transmetre el concepte de fluïdesa de 
l’aigua i integració en el medi natural. 

Així mateix, s’han tingut en compte les pro-
porcions de tot el conjunt dels senyals, per 
aconseguir una harmonia entre elles i una an-
tropometria amb els usuaris, per facilitar-ne la 
visibilitat i llegibilitat de la informació. 

Com es pot veure en els fotomuntatges, els 
senyals s’integren en el paisatge i es transfor-
men en un element de comunicació no invasiu 
del medi. 

D’altra banda, per a l’elecció dels materials, s’ha 
tingut en compte la climatologia del medi i 
s’han escollit materials i sistemes de produc-
ció que siguin resistents i perdurables, per re-
duir els costos i el temps de manteniment. 

fusta
ciment
alumini

Nous sistemes d’impressió eco eficients 
sobre materials que aporten resistència i perdurabilitat 

a les condicions meteorològiques.

Materials
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3.3.1 Senyals Identificadors
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3.3.2 Senyals Interpretació
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3.3.3 Senyals de Direcció
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3.3.4 Senyals d’Orientació
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3.3.5 Senyals Reguladores
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S’ha realitzat la distribució dels diferents 
tipus de senyals amb les dades extretes de 
l’observació contextual i els requeriments del 
client:

Senyals Identificadors

S’han previst quatre senyals identificadors 
situats en els punts d’inici del recorregut. 
Aquests senyals tenen un caràcter informatiu 
i el seu objectiu es comunicar el valor del 
projecte, informar als usuaris dels punts 
d’interés del recorregut i en quin punt del 
recorregut es troben.

Senyals d’Orientació

Els senyals d’orientació estan ubicats en les 
zones de descans, i s’utilitzaran els bancs 
dissenyats pel Camí La Seu-Alàs per ubicar-hi 
els senyals.
La seva distribució en el mapa s’ha realitzat 
tenint en compte la proporcionalitat de la 
distància del recorregut; entre 800 metres i 1 
km entre cada una d’elles, excepte la zona de 
camí urbà, la qual, ja disposa de diverses zones 
de descans.

Senyals d’Interpretació

Els senyals d’interpretació han estat distribuïts 
tenint en compte els punts d’actuació del 
projecte de millora de la biodiversitat del riu 
Segre. 
El seu objectiu és oferir als usuaris informació 
d’interès de la fauna i flora de la zona i ajudar 
en la construcció d’una bona experiència d’ús i 
descoberta del riu Segre.

Senyals de Direcció

Els senyals de direcció tenen la finalitat 
d’informar els usuaris de les diverses rutes o 
senders amb els quals el Camí La Seu-Alàs té 
interseccions:
• Camins de muntanya
• Vies verdes
• Rutes de bicicleta
• Pobles veïns
S’ha mantingut la distribució dels senyals en 
els punts d’encreuament dels camins existents.

4.1 Distribució dels Senyals
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Senyals Reguladors

Un dels principals requeriments del Camí La 
Seu - Alàs és promoure la convivènica dels 
usuaris i la regulació dels seu usos. 

• Reguladores de velocitat: la normativa de 
trànsit especifica que la velocitat màxima 
en camins rurals és de 30 km/h, aquests 
senyals se situen al principi del camí i en les 
interseccions amb les carreteres. 

• “Pesca controlada”: informa de les zones on 
està permesa la pesca i s’ha mantingut la 
distribució actual dels senyals.

• Usos correctes: trobem senyals existents 
que adverteixen als usuaris de les bones 
pràctiques en el recorregut: “Prohibit banyar-
se” i “Prohibit el pas”, els quals s’ha mantingut 
la distribució actual dels senyals. D’altra 

banda, tenint en compte que el Camí La Seu - 
Alàs és un camí natural s’ha cregut necessari 
afegir és senyals “Prohibit tirar brossa”.
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4.2 Plànol de localització dels Senyals
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Fixació mitjançant ancoratge i platina.
Barnilles roscades per la part superior 
amb l’ajuda de volanderes i perns.

Poste de fusta

Pletina de subjecció
Parcel·la de formigó

Pern i varilla roscada

Pletina de fixació amb l’ajuda de perns.

Panell multicapa d’alumini Eurobond de 8 mm 
color blanc imprès en impressió digital amb 
tintes ecosolvents i vernís UVI de protecció.

4.3 Instruccions per a la fabricació 
 i la instal·lació del sistema de senyalització

Senyals Identificadores          

Senyals d’Interpretació
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Panell multicapa d’alumini Eurobond de 8 mm 
color blanc imprès en impressió digital amb 
tintes ecosolvents i vernís UVI de protecció.

Abraçadores de fixació per a 
senyals amb sobrecarto.

Riells de fixació.

Senyals Preventives

Fixació mitjançant ancoratge i platina.
Barnilles roscades per la part superior 
amb l’ajuda de volanderes i perns.

Poste de fusta

Pletina de subjecció
Parcel·la de formigó

Pern i varilla roscada
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Fixació mitjançant ancoratge i platina.
Barnilles roscades per la part superior 
amb l’ajuda de volanderes i perns.

Panell multicapa d’alumini Eurobond de 8 mm 
color blanc imprès en impressió digital amb 
tintes ecosolvents i vernís UVI de protecció.

Subjecció amb 
visos de 6 mm

Poste de fusta

Pletina de subjecció
Parcel·la de formigó

Pern i varilla roscada

Senyals de Direcció
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4.3 Fotomuntages dels Senyals
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