Neix “CLUBI", la nova mascota del Club
en Club /por

Dins del marc de col·laboració entre el Club Natació Sabadell, l’Escola Superior de Disseny
(ESDI) i la Fundació CNS s’encarrega a un grup tutoritzat d’alumnes de tercer curs de gràfic, el
disseny de la futura mascota del Club.
ELS OBJECTIUS:
Crear una mascota que englobi els valors del Club Natació Sabadell per incentivar als infants a
realitzar algun esport.
Per tant la mascota ha de transmetre els valors esportius, ser atractiva i amable pels petits.
VALORS DEL CLUB:
Dins de l’ampli ventall de valors del Club, es destaca per a la creació de la mascota els valors
com el compromís, la companyonia, l’esforç, la superació, el treball en equip, la perseverança,
la fidelitat i la generositat.
CONCEPTES I CARACTERÍSTIQUES ATRAIENTS EN ELS INFANTS:
Característiques psicològiques:
Divertit, empàtic, entusiasta, extrovertit, trapella, actiu, alegre, fidel, confiat…
Característiques físiques:
Tou, suau, colors alegres, formes arrodonides…
REFERENTS CONCEPTUALS:
– representació de l’aigua i piscina: el trencadís o rajoles de les piscines
– motius esportius: la victòria alada i la corona de fulles de les olimpíades
– referents de la natura: animalons aquàtics, amfibis i peixos voladors
– referents infantils: dibuixos animats de formes arrodonides que transmeten dolçor
– paleta de colors: inspirada en l’aigua i en el Club amb un color groc que doni més força i
brillantor
COMPOSICIÓ DE LA MASCOTA
Casquet: Inspirat en el logo del Club Natació Sabadell
Orelles: Inspirades en les aletes del flying fish
Esquena: Inspirada en el trencadís de les piscines i el dragó del Parc Güell
Cua: Inspirada en els capgrossos
Corona: Inspirada en la corona de la deessa NIKE
Cos: Inspirat en els dibuixos animats Moomins
Cara: Inspirada en la cara de l’axolot
NAMING
CLUBI – Mot derivat de Club i acabat amb -i de manera que sona més infantil. Curt, Senzill, fàcil
de recordar i fàcil de pronunciar. Clarament recorda d’on prové la mascota.
AUTORS
Francisca Sotomayor, Marina Llauradó, Mariona del Pulgar i Olga Espinosa.
TUTORS
Claudia Santamaria, Marianna de Nadal i Claudia Pla.

