
Presentació
A l’hora de decidir quin podia ser el tema per al meu treball de recerca vaig pensar 
en dos camps que m’interessen: la política catalana i els logotips de les marques. 
Així doncs, vaig decidir relacionar els logotips dels partits polítics catalans amb les 
seves ideologies i la seva política. 
Més enllà de les ideologies de cada partit, hi ha una marca amb un logotip que el 
defineix. Em feia preguntes com la importància d’un logotip polític, el seu significat, 
la relació dels colors dels logotips polítics amb els seus partits... A l’hora d’investigar 
sobre el tema em plantejava la importància que tenen i com es mostren els logotips i 
els colors polítics en les nostres vides. És per això que en aquest treball vull mostrar 
el sentit més profund de cada un dels logotips dels actuals partits polítics catalans. 
Aquest treball té un objectiu molt clar: conèixer quina importància donen els partits 
polítics catalans a la seva imatge. Tot i així, hi ha molts d’altres objectius: conèixer 
més profundament les institucions catalanes, saber tots els partits polítics catalans 
que hi ha hagut a Catalunya des del 1979, estudiar l’evolució que han fet els logotips 
dels partits polítics actuals, conèixer l’ús que fan dels colors, conèixer la visió que 
tenen els adolescents sobre la política catalana actual, les institucions, els partits 
polítics..., valorar l’opinió de diferents polítics de CDC sobre el seu partit, analitzar 
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el logotip de CiU a les eleccions del 2010 i tota la seva campanya electoral i estudiar 
com ha estat el naixement del nou Partit Demòcrata Català. 

Metodologia i cos del treball
La metodologia utilitzada per treballar aquests objectius és, per una part, fer una 
recerca bibliogràfica, visitar pàgines web específiques i fer un recull de premsa; per 
l’altra, fer un treball fent enquestes i entrevistes. 
El treball queda dividit bàsicament en dos blocs. La primera part del treball és teòri-
ca, una recerca sobre la història de Catalunya i les institucions que governen la na-
ció, la creació i les ideologies dels diferents partits polítics catalans que hi ha hagut 
des del 1979 i el procés que es dóna quan hi ha eleccions. Tot aquest bloc l’anome-
nem marc polític de Catalunya després del franquisme. Aquesta part s’ha basat en 
una recerca bibliogràfica, sobretot a través pàgines web i llibres.
Per altra banda, el treball inclou una part pràctica. És per això que he fet tot un 
treball de camp per tal d’analitzar els logotips dels partits polítics catalans actuals, 
tant pel que fa al color com a la seva evolució, per conèixer la visió dels adolescents 
i dels professionals, veure l’evolució del nou partit, el PDeCAT, a la premsa i parlar 
de l’antic partit de Convergència i Unió, i especialment del logotip del 2010. Aquesta 
part la podem englobar amb el títol de logotips. M’ha comportat consultar diferents 
llibres, fer entrevistes, fer enquestes (un total de 514) i fer una recerca periodística. 

Conclusions
Després d’analitzar els partits polítics catalans a partir de l’inici democràtic amb la 
Constitució de 1978, veure la seva presència al Parlament de Catalunya, estudiar-ne 
els logotips que els representen i estudiar el contingut de les enquestes i les entre-
vistes, es poden concloure diversos aspectes.
Les forces polítiques més antigues, com és el cas de Convergència i Unió, del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, d’Esquerra Republicana o del Partit Popular, tenen una 
solidesa notable avui en la política catalana. Però també durant els darrers anys 
s’han creat nous partits polítics, amb la intenció de canviar la vella política. Entre 
ells hi trobem Ciutadans, la Candidatura d’Unitat Popular o Catalunya Sí que Es Pot. 
La comunicació ha canviat des del 1979 fins a l’actualitat. Abans els mitjans de co-
municació eren més escassos, i això feia que menys gent fos conscient de la política 
del país. En canvi, actualment hi ha molta difusió que manté a tot ciutadà informat. 
La conclusió general és que els mitjans de comunicació actuals han augmentat molt 
tant en nombre com en influència a la nostra societat. 
Pel que fa als logotips que utilitzen els partits polítics per identificar-se, s’ha demos-



trat que els trets destacables són el disseny i el color. Cada partit polític utilitza un 
color diferent a l’hora de mostrar la seva marca cap a la població i transmetre sim-
bòlicament la seva ideologia. És un dels aspectes que fan que els colors dels partits 
polítics siguin ràpidament recordats per la gent. 
Pel que fa a l’anàlisi de l’evolució dels logotips dels partits polítics des de la funda-
ció de cada un d’ells, s’arriba a la conclusió que han anat adaptant el seu logotip 
segons els períodes viscuts. 
Un altre apartat del treball és la recerca més exhaustiva de Convergència i Unió. 
Una conclusió sobre l’evolució política d’aquesta coalició és la força política que ha 
tingut, ja que sempre ha guanyat les eleccions autonòmiques. I permet dir que ha 
estat i és important per Catalunya. 
Les entrevistes fetes a alguns militants de l’antiga Convergència van aportar molta 
informació del partit. Cal destacar-ne l’opinió sobre els diferents logotips que ha 
tingut el partit i que el que més els agradava era el de l’any 2010. Aquesta coincidèn-
cia demostra que va complir els objectius del mateix logotip: agradar i transmetre la 
ideologia del partit amb alegria. De les entrevistes al senyor David Madí i el senyor 
Franc Aleu s’ha extret la conclusió que calen moltes feines perquè funcioni bé la co-
municació política i el seu missatge arribi clarament a la població. Finalment, es va 



entrevistar el senyor Ignasi Pla, que opina que no és bo que els partits facin grans 
canvis en els seus logotips, ja que poden modificar el que en pensa la gent, simple-
ment han d’adaptar el logo a cada temps i anar-lo modernitzant. 
Pel que fa al resultat de les 514 enquestes sobre el coneixement de la política en els 
joves, destacaria una conclusió molt lligada amb l’objecte del treball: els colors dels 
partits són més coneguts que els mateixos polítics. Prop d’un 60 % dels joves tenen 
un coneixement de gairebé tots els partits i els colors que els destaquen; en canvi, 
els joves que coneixen a tots els líders polítics no arriben al 40 %. Aquestes dades 
s’han de posar en el context del grau de coneixement de la política per part dels jo-
ves. Per exemple, només el 43 % saben quin nombre de diputats hi ha al Parlament 
de Catalunya. Segurament deu ser conseqüència del poc interès que mostren els 
joves per la política: només els interessa molt a 5 de cada 100 adolescents. 
Malgrat això, el president de Catalunya, el senyor Carles Puigdemont, és conegut 
per gairebé tots els adolescents (un 85,8 % dels joves enquestats). És una dada inte-
ressant, ja que es troba a la presidència des de fa només 5 mesos (en el moment de 
passar l’enquesta) i s’ha fet conèixer molt ràpidament. 
Com a conclusió general de les enquestes, tot i que l’interès dels joves per la política 
és baix, la meitat dels joves saben sobre política. Relacionen més bé els colors dels 
logotips amb els seus partits, que no pas els candidats o polítics destacats amb els 
seus partits. Aquesta dada demostra que els colors dels logotips impacten molt més 
en els joves del que els polítics pensen. 
El pes dels logotips va ser un dels punts demanats a les entrevistes, i tot i que tots 
van creure que eren importants, cap no el va nomenar per sobre del candidat. I, a 
l’hora de la veritat, tots aquests joves, futurs votants del país, tenen més clar quina 
és la imatge dels logotips polítics que no pas tots els candidats que s’elegeixen en el 
moment de fer eleccions. 
Catalunya en aquests moments viu un moment de canvi. En un doble sentit. D’una 
banda, el canvi social i econòmic que representa passar d’una gran crisi econòmica 
a una situació de millora. Encara falta molt, hi ha molta gent a l’atur, però els es-
forços dels anys passats comencen a donar resultats: hi ha menys retallades, més 
inversió i més feina. 
I l’altre canvi és polític i per a Catalunya tindrà una gran repercussió històrica: fer 
tot el possible perquè disposi d’un estat independent. Des del 2012 Catalunya està 
duent a terme un procés sense precedents. A través de mobilitzacions multitudi-
nàries i sobretot de la força política del Parlament de Catalunya que li ha donat les 
urnes, el poble català està caminant cap a la seva plena llibertat. 
Cap d’aquests dos canvis ni són immediats ni fàcils, però permeten que Catalunya 
disposi ara d’un projecte de futur ple d’esperança com no disposen molts països del 
nostre entorn. 
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