
A partir de la idea d’en
Roger Mas de crear un
avatar que poguès 
representar
el club, vàrem
evolucionar el seu 
concepte i dibuix
cap a un nou escut/logotip
més actual respecte al
que s’ha dut durant
els últims 35 anys



En el seu dibuix, es representava un àguila pescadora americana que tot i 
simbolitzar les qualitats que voliem per a identificar-nos, Velocitat, poder, 
renaixement... no ens ubicava territorialment. Així vàrem considerar que 
un falcó,un xoriguer o un aligot, rapinyaires que viuen al parc de la serra-
lada de Marina tenien les mateixes virtuts i ens representaven més.



Simplificant formalment aquestes aus, molt semblants en vol, podriem 
trobar dos simbols Alellencs que ens ajudaven a identicar-nos amb el 
logotip i donar-li significat. La A d’Alella i les Ales que representen a la 
nostra Vila des de fa segles.



Aquesta simplifació ens duia a reduïr el dibuix a aquest concepte. Ens 
agradava però calia reflectir els colors i tornar a representar més clara-
ment el falcó per a evitar la sencillesa i l’equívoc de veure només una A 
amb ales.
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L’evolució de l’esquema fet i en recerca del retrobament amb l’au, així com 
els símbols d’un club de bàsquet ens va duur a moltes imatges, de les que 
vàrem escollir la que trobeu en aquesta pàgina.
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La tipografia utilit-
zada, la Bould, 
dissenyada per 
l’estudi Barcelonès 
Atipo, dòna la legibi-
litat perfecta del 
nom del club encara 
que sigui en una 
aplicació petita.

Aquesta forma que 
ens serveix per a 
distribuïr la segona 
part del logo, la que 
no es relaciona amb 
la rapinyaire, aprofi-
tem per a que recor-
di la semicircum-
ferència del poste 
alt de la zona.

La pilota que en la 
majoria de clubs 
d’Europa fa reco-
neixible a primera 
vista de l’esport que 
practica el club.

El taronja, sempre ha estat el color 
amb el que s’identifiquen les “boles” 
de Bàsquet. Al logotip clàssic a color 
del Club, ja sortia una pilota taronja.

Voliem mantenir els colors del club i 
el verd fosc ja és reconeixible pels 
camps com el color de l’Alella.

Trobem la barreja 
ideal que cercàvem. 
Utilitzem la A de nou 
convertint-la en
el cap del falcó.

ARQUITECTURA DEL LOGO
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LOGO PRINCIPAL A DUES TINTES

LOGO MONOCROM SOBRE FONS FOSC

LOGO MONOCROM SOBRE FONS CLAR



Tornant a la genial idea inicial d’en Roger d’identificar-nos amb un avatar, 
hem estat buscant una simplificació del cap d’un falcó per a treballar més 
tard en les noves equipacions per a la temporada 2022/2023.
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SEGONA EQUIPACIÓ



SAMARRETA D’ESCALFAMENT


