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Em dic Pere Rubí Garcia, tinc 29 anys i visc a Mataró.

Em considero un comunicador creatiu polivalent, col·laboratiu i valent  amb multitud 
de coneixements tècnics.

Sóc Tècnic en Realització d’Audiovisuals i Espectacles (Ites) i Graduat Superior en 
Disseny Grà�c (Elisava).

De ben jove vaig començar a treballar en televisió i ràdio donant-me la millor 
formació tècnica que podia tenir.

Seguidament vaig complementar els meus coneixements amb la carrera de disseny 
grà�c per donar fonaments vitals a la meva capacitat de comunicar.

La meva personalitat treballadora i independent m’ha portat a guanyar-me les 
garrofes sense que se’m caiguessin els anells. Entrenador, operari industrial, 
periodista, paleta, presentador, venedor en botiga esportiva,... tot per poder arribar 
on sóc ara.

Els logotips que veure-ho a continuació són un recull de treballs molt diferents amb 
resultats encara més dispars. I és que jo no em caso amb cap estil, ja que crec que 
una bona identitat grà�ca ha de tenir el seu “look” propi segons les necessitats de 
cada empresa.

En la majoria de casos presentats a continuació, segueixo portant el màrqueting i 
actualització de les marques. 

Targetes, catàlegs, �yers, presentacions, retulacions, web, marxandatge, obsequis 
personalitzats,... tot el branding en general.

 Cartell de concert de la pianista Anna Puig  
<



NOVES IDENTITATS



Circat és una plataforma web creada per l’expansió nacional i 
internacional del circ català.

El projecte neix del meu treball personal de �nal de carrera.

Amb la voluntat de fer realitat el projecte, vaig posar-me en contac-
te amb la Generalitat de Catalunya, l’Institut Ramón Llull i l’APCC 
per buscar el seu suport. 

Avui dia Circat ja és una realitat i comença a caminar.

En el desenvolupament del projecte hi entra un extens estudi de la 
història de la tipogra�a de circ català així com l’anàlisis del sector 
per crear una plataforma a mida.

En aquest projecte he treballat creant el naming, tota la identitat 
grà�ca, marxandatge i disseny de plataforma web.

Per més informació visitar www.circat.cat





Identitat contemporània per a un pagès tradicional.

Sota uns bons fonaments tipogrà�cs hi trobem una verdura en 
dues tintes. Al pagès en concret li agrada molt la pintura i m’expli-
cava com era capaç de simpli�car els colors que trobava a l'hort.

- Jo, al �nal, només hi veig taques! (deia el pagès)

D’aquí va néixer el joc duo-to del verd de fons.

Després de la creació de la nova imatge i l’èxit de la seva aplica-
ció, a passat a ampliar el negoci.







Basquet i anglès. Dos conceptes, una nova idea.

El desenvolupament d’aquesta marca està basat en l’estudi de 
marques esportives americanes.

Amb un joc visual aconseguim que la bandera del Regne Unit es 
vesteixi de jugador de bàsquet.

En aquest cas, el fet que apostessin pel disseny en una idea 
innovadora va fer que ressaltessin descaradament per damunt la 
competència sent el tot un èxit de participació.





Tecnologia i innovació. Ozoning és un sistema nou de desinfecció 
sense residus ni agents destructors.

La seva forma és de caixa horitzontal i és per això que vam 
escollir fer el logo amb aquest sentit tan destacat.

El mateix logo explica que es tracta d’un aparell que mitjançant un 
procés dins d’uns circuits, expulsa molècules completament 
desinfectades.





El sector immobiliari és ferotge i la competència és constant.

La marca Rivas&Coll fa una declaració de valors de con�ança i 
cordialitat col·locant una porta oberta en el seu logotip.

És una empresa de gestió de moltes �nques diferents però el que 
totes tenen en comú és que tenen portes.

En aquest cas, també es va fer un estudi de competència per tal de 
buscar un quadre cromàtic desmarcat i potent.





Can Pistó és un logotip “gamberro”.

Parlem d’un taller de mecànics molt joves però amb molta 
experiència. Son a�cionat als cotxes clàssics i a les competicions.

És per aquest motiu que vam decidir fer un escut, com si es 
tractés d’un equip de cotxes de competició.

Un dels requeriments del projecte era fer el logotip en blanc i 
negre perquè volien la màxima e�ciència alhora d’imprimir la 
paperassa. D’aquesta manera, vam poder fer d’un requeriment, 
una virtut; ja que el blanc i negre porta el logotip al passat fent 
referència l’a�ció que tenen amb els cotxes clàssics, mentre la 
que la forma i el continent són clares referències contemporànies 
de la joventut dels seus treballadors.





Relookage és una marca suïssa que tracta amb la restauració de 
mobles d’alt standing.

En aquest cas el client buscava el contrast entre el moble clàssic i 
la novetat de la seva restauració, i per suposat la qualitat del 
producte. D’aquesta manera vam optar per una tipogra�a clàssica 
i de molta presència alhora que es va apostar per un embla o 
símbol de fàcil aplicació en estampació o relleu.

El client volia deixar a cada moble el seu segell personal, de 
manera molt subtil i que expliqués la seva feina. D’aquesta 
manera vam presentar un moble intervingut dins del qual podria 
ser un segell de qualitat.





Grup Laudem és una marca d’una immobiliària enfocada a les 
inversions i el bon rendiment.

En aquest projecte era molt important re�ectir el caràcter 
resolutiu dels treballadors. És per això que el naming fa un joc de 
paraules com si d’un grup selecte és tractés. 

La juguesca amb la paraula “laude” acaba d’arrodonir el naming 
reforçant la idea de notorietat.

Però a part de gent especialitzada, parlem de gent resolutiva i 
capaç, és per això que es va escollir l’àguila com a referent. Un 
animal amb una vista excel·lent i amb una capacitat de mobilitat 
extraordinària. D’aquesta manera li estem dient al client que 
serem els seus protectors.







ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE LA PROPIETAT

Immobàlia dota d’un naming que per ell mateix et diu que és el 
món de les immobiliàries. 

Sembla molt evident però fer un bon naming nou dins d’aquest 
sector que hi ha tantes empreses és molt difícil!

Dins del mateix nom hem fet un petit guiny al fet que es tractés 
d’una associació unint les dues “M” creant així una associació.

Alhora, els clients volien que fos “com una etiqueta” de manera 
que li vam donar forma al fons creant un doble skyline per donar 
la sensació de profunditat i crear així un acabat molt dinàmic.





IDENTITATS RENOVADES



L’Associació Esportiva Boet Mataró és un club de bàsquet 
de barri però d’alta competitivitat esportiva.

Al llarg de la seva història ha tingut logotips creats per 
col·laboradors del club no especialitzats en la matèria.

Anys després d’haver participat activament en el club, 
vaig decidir proposar-los un canvi radical i permanent.

Vam crear un logotip que pot perdurar en el temps.

Dins de l’escut hi trobem la forma d’una pilota de bàsquet 
on el joc visual entre les seves parts crea una �gura 
humana molt dinàmica.

En aquest cas, el més difícil era l’acceptació popular i ha 
estat tot un èxit sent present en tots els apartats del club.





Aquí tenim la millor demostració d’una renovació total 
d’una identitat corporativa.

Rains és una empresa que tenia un logotip totalment 
obsolet i que no mostrava la grandiositat i modernitat amb 
la qual treballen.

Menys el nom s’ha canviat tot. Inclús hem dotat a la marca 
d’un “lema” que el diferencia de la competència i fa 
oblidar l’antiga idea d’empresa “mata-rates”.

El logotip neix de representar els valors de la manera de 
treballar. Com els treballadors de Rains formen un 
col·lectiu perfectament organitzat.

Tot i la clara geometria de la forma �nal, a l'interior hi 
trobem una dinàmica perfecta que mostra la multitud de 
serveis que ofereixen.

La marca es diferencia totalment de la competència amb 
un branding molt net i clar.

Amb el canvi de logo hem passat a tenir una empresa 
exterminadora a una empresa de seguretat ambiental amb 
multitud de serveis.









ALTRES PROJECTES



Projecte de comunicació creativa per els premis Laus 2012





Col·lecció de jumpers Quote-Shirt



Col·lecció de jumpers Quote-Shirt



Maquetació d’infogra�a model La Vanguardia



Reportatge fotogrà�c Picnic de Pagés del segle XXI



Reportatge fotogrà�c Picnic de Pagés del segle XXI



Maquetació de llibre solidari



Maquetació de llibre solidari



Mostra de varis cartells i làmines



Disseny de landing page i intervenció grà�ca



Disseny de portal inmobiliari
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www.pererubi.com   /  info@pererubi.com  /  655.315.004  /  instagram.com/pere_rubi


