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El logotip que commemora els 30 anys de la Universitat de Girona està compost per una 

evident grafia numèrica de l’efemèride que posa de relleu el tres i el zero, però que va 

més enllà en la seva peculiar disposició tipogràfica. 

Les dues xifres conformen també una mateixa figura geomètrica: Una circumferència 

en la qual observem dues escletxes laterals (com si hi passés un imaginari diàmetre que 

separa les dues porcions de la circumferència) que atorguen a la figura una sensació de 

moviment, de joc mecànic. Aquesta observació es fa palesa en la xifra “3”, formada jus-

tament per la possibilitat “d’obertura” a partir de la definició que dona el diccionari de 

“joc”: la unió de dues coses que permet que l’una es mogui amb relació a l’altra. 

A partir del punt d’unió de les dues meitats assistim a l’obertura de les línies que acaben 

donant forma a la xifra “3”. 

Des d’aquesta perspectiva, podem parlar d’un estat de quietud, d’acompliment, de se-

renitat (la figura estàtica del “0”) i, alhora, d’una voluntat d’obertura, de dinamisme, 

d’expansió (la figura del “3”, que neix del “moviment” imaginari del “0”). 

La Universitat de Girona, en aquests 30 anys, ha consolidat una situació privilegiada 

i assentada com a institució docent i de recerca. Alhora, és just en aquesta efemèride, 

i en la perspectiva dels plans de futur, que encara s’obre més, que té més expectatives 

de creixement com a pilar fonamental de la societat gironina, oberta al món i als nous 

reptes. 

La utilització del color es proposa com una combinació festiva i lúdica, que evoca joven-

tut i dinamisme, i, en les aplicacions de diferents fons amb les xifres en negatiu o, en 

positiu, amb fons blanc, es presenta amb rigor com a alternativa per a d’altres opcions 

en què es faci servir la imatge. Els colors plans i contundents combinen la robustesa 

amb la flexibilitat de les xifres. 
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