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1. Introducció 

Aquest treball ha estat l’oportunitat perfecta de desenvolupar una nova 

imatge identitat corporativa per a l’Associació de Joves Estudiants (AJEC), entitat 

de la qual en soc Secretari de Comunicació des del setembre del 2017. 

Ja en el moment en que vaig entrar a l’entitat, el Secretariat Nacional, 

l’òrgan directiu del sindicat, ja expressava el seu descontent amb la imatge de 

marca que tenien. Tot i que des del Secretariat tenien una certa estima a la 

marca, sabien que no els ajudaria a l’hora de complir els objectius que tenien 

marcats: créixer fins a convertir-se en el sindicat d’estudiants de referència a 

Catalunya i poder representar de la millor manera al conjunt de l’alumnat català. 

Aquests són uns objectius molt ambiciosos que no s’aconsegueixen 

només amb una marca bonica i moderna, i com a Secretari de Comunicació, en 

soc plenament conscient. Però tot i això, tampoc es pot negar que en ajuda a 

arribar al nostre públic i a mostrar-nos més propers. 

Davant d’aquesta necessitat de l’AJEC, el Treball de Fi de Grau m’ha 

servit per involucrar-me encara més en aquesta aventura. 

Val a dir que no he estudiat disseny gràfic i només en tinc algunes nocions 

per la meva formació en el Grau de Periodisme, on hem tractat de forma breu el 

disseny gràfic, i per motivació personal. El resultat que surti d’aquest treball 

conscienciar de la importància de la imatge gràfica per a la comunicació de les 

entitats, cosa que pot veure qualsevol persona de forma extremadament fàcil. 

Tampoc pretenc substituir la feina fan els dissenyadors gràfics: la seva 

feina aconseguiria un resultat molt més acurat i més adequat per a l’entitat ja que 

disposen de totes les eines i coneixements necessaris per desenvolupar una 
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nova marca d’una forma òptima. Si el resultat que surti d’aquest treball s’acaba 

aplicant a l’entitat i l’utilitzem per a les comunicacions serà per una qüestió de 

necessitat, ja que l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya necessita un 

gir en el que respecta a les comunicacions per poder defendre adequadament 

als estudiants de Catalunya.  
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2. La marca AJEC 

Segons l’Associació Americana de Màrqueting, la marca “és un nom, un 

terme, una senyal, un símbol, un disseny o una combinació d’algun d’aquests 

que identifica els productes i serveis d’una empresa i els diferencia dels 

competidors” (Centro de Estudios Financieros, 2019). 

En aquest, sentit, l’Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC), 

com no podia ser d’una altra manera, disposa d’una marca pròpia que li permet 

diferenciar-se d’altres organitzacions estudiantils.  

El sindicat va néixer el 1983, en els  darrers moments de la transició 

espanyola, en la que el país passava de la dictadura franquista cap a la 

democràcia esdevenint el primer sindicat d’estudiants del país. Ja en aquest 

moment, l’AJEC crea una marca que segueix les tendències de disseny de 

l’època: dissenys cridaners pensats per atraure als més joves basats en els 

colors RGB (que van començar a posar de moda els primers sistemes 

informàtics), en formes geomètriques i en la utilització de tipografies 

experimentals (Maneki, 2019). Encara que no s’estableixen uns criteris d’ús 

clars, es comença a consolidar les sigles AJEC com el principal identificador del 

sindicat. 

Les modificacions posteriors que fa l’entitat pel que fa a la seva marca, 

esdevenen per diferents qüestions, tot i que les principals són dues: o bé canvis 

en les persones de l’equip directiu, el Secretariat Nacional; o per una redefinició 

dels objectius del sindicat. 

El 1992 és el moment del primer canvi en la marca de l’AJEC, que 

introdueix el símbol que la definirà a partir d’aquest moment: l’urpa. Aquest 
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element s’afegeix amb la intenció de simbolitzar la força del moviment estudiantil, 

la marca que deixen els estudiants gràcies a la seva lluita. 

Les renovacions dels anys 2003 i 2008 acaben d’establir el vermell com 

el color bàsic de l’entitat sempre respectant l’urpa original de 1992. 

Actualment, la marca de l’entitat consisteix en una urpa vermella 

acompanyada de les sigles AJEC en minúscula. Cal destacar la integració entre 

aquests dos elements en el que seria el punt de la J, que està format per una de 

les esgarrapades de la urpa. Aquest últim logotip va ser dissenyat el 2003 per 

l’estudi barceloní TheBoldStduio i disposa de diverses versions per adaptar-se al 

contingut i el format requerit en cada moment. Les diferents versions es 

distingeixen per: 

- Color: 

o Vermell 

o Negre 

o Blanc 

- Forma: 

o Amb cercle 

o Sense cercle 

- Nom de l’entitat 

o Integrat en el logotip 

Figura 1. Evolució de la marca AJEC 
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o A dues línies al lateral dret 

o A tres línies al lateral dret 

o Sense el nom 

- Sigles: 

o Amb les sigles (format estandar) 

o Sense les sigles (per espais petits) 

Aquesta diversitat de versions de la marca, que combinades en totes les 

seves formes poden generar-ne fins a 48, provoca confusió a l’hora d’utilitzar el 

logotip en les comunicacions. 

A més, la manca d’un  Manual d’identitat Corporativa  i els problemes que 

genera una marca tan complexa (a nivell d’utilització i a nivell visual) acaben 

provocant confusió fins i tot dins de la pròpia entitat i, en especial, en l’equip de 

comunicació. 

Figura 2. 12 de les 48 combinacions possibles de la marca existent 
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2.1. Identificació dels problemes de la marca 

Fent un anàlisi, veiem que ens trobem amb diferents problemes: 

1. L’urpa genera problemes a l’hora d’integrar-se amb les sigles, ja que 

aquest joc fa que no es vegi massa clar quin símbol és. 

L’element central del logotip actual és una urpa sobre les sigles 

AJEC. El problema ens el trobem amb la interpretació que s’ha fet 

d’aquesta urpa: els estudiants no saben què és; algú els ha d’explicar que 

és una urpa. El motiu pel qual passa això, podria ser que l’element no 

segueix fidelment la forma que tenim assimilada com a urpa. L’urpa de 

l’AJEC té moltes irregularitats que no en son pròpies d’aquest símbol: li 

falten acabats més puntiaguts i afilats que facin veure que estem davant 

un element que ha estat estripat. 

No sabem del cert si aquest és el motiu real del problema ja que 

hauríem de fer un estudi per de corroborar-ho. El que és cert, però, és que 

la imatge no és reconeguda i que, com podem veure en els exemples, 

altres marques, com per exemple la beguda Monster Energy, utilitzen una 

forma més “real” per a l’element de l’urpa. 

2. Les sigles en cursiva fan que el nom de l’entitat hagi d’anar també en 

cursiva. A l’hora d’elaborar cartells on s’ha d’incloure el nom complet de 

Figura 3. A l'esquerra, marca de l'empresa Monster; al centre, dos exemples de la cerca d'"urpa" a Google; 
i a la dreta, veiem com la forma de l'urpa de l'AJEC és diferent 
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l’entitat, ens trobem amb un problema: o hem d’utilitzar la cursiva en tot el 

contingut o hem de trencar la unitat d’estil. 

3. El color vermell s’ha convertit en el color exclusiu de l’entitat. 

Això fa que tots els continguts que es generen hagin de ser del mateix 

color i amb les mateixes tipografies. El resultat acaba sent diferents 

campanyes que tenen elements comuns que no les permeten distingir-se 

ràpidament unes de les altres. L’únic color que es pot utilitzar, a banda del 

vermell, és el lila en qüestions que afectin a la lluita feminista. 

Figura 4. Cartell llançat a les xarxes socials de la delegació de l'AJEC a la Universitat Pompeu 
Fabra 

Figura 5. Cartells de tres campanyes diferents 
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4. Hi ha una dificultat a l’hora de crear submarques. L’AJEC és una entitat 

que té delegacions arreu del territori català —Terrassa, UB, UAB, 

Vilafranca del Penedès...— i ofereix diferents serveis per als estudiants —

per exemple, l’Oficina de Defensa del Estudiantat— que necessiten una 

marca pròpia. Aquests projectes, tot i que han d’estar vinculats 

directament amb l’AJEC, han de diferenciar-se. Actualment, l’entitat no 

disposa de les eines necessàries per crear aquestes submarques de 

forma regulada. 

Les submarques s’utilitzen principalment a les imatges de perfil de 

les xarxes socials, cosa que complica encara més aquest problema pel 

poc espai del que disposem. En un quadrat o un cercle extremadament 

petit ha d’aparèixer la marca de l’entitat i el nom de la delegació de forma 

clara i fàcilment distingible. 

5. La tipografia, Boton Bold, s’ha d’utilitzar de forma prioritària en les 

comunicacions de l’entitat per ordre del Secretariat Nacional. Tot i això, 

aquest mateix equip directiu acaba utilitzant altres tipografies en les seves 

comunicacions perquè no està del tot convençut del resultat final. En 

aquests casos, l’AJEC acaba utilitzant l’Arial o, en els darrers comunicats, 

la Raleway. 

 

Figura 6. Marques per a les delegacions de la Universitat de Barcelona i a la Universitat Pompeu Fabra 
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Figura 8. Fragment d'un comunicat redactat amb la tipografia Arial 

Figura 7. Imatge de Twitter on s'utilitza la tipografia Raleway 
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Figura 9. Primera versió d'un tríptic per a les eleccions de la Universitat Pompeu Fabra. Està elaborat 
amb la tipografia Boton 

Figura 10. Cartell per a la mateixa 
campanya utilitzant una tipografia no 
habitual per a l'entitat 
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6. Les sigles AJEC coincideixen amb les d’una altra associació de l’Amèrica 

Llatina: la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo. També 

s’assembla molt al de la Asociación de Jóvenes Emprendedores (AJE). 
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3. Descripció dels objectius 

L’objectiu d’aquest treball és desenvolupar una nova imatge corporativa 

per a l’entitat que s’adapti als usos que en faran els principals actors de 

l’associació, alhora que representi els valors que van fer néixer i créixer l’entitat 

fa ara 35 anys. 

En aquest sentit ens hem marcat diversos objectius: 

- Desenvolupar una nova marca que serveixi per identificar visualment 

l’AJEC amb la possibilitat, o no, d’incloure l’urpa. 

- Creació de criteris de creació de submarques, com delegacions territorials 

o universitats. 

- Desenvolupar uns criteris bàsics d’aplicació de la marca que permetin 

adaptar-la als diversos suports on s’aplicarà (xarxes socials, papereria, 

cartelleria, etc.) 

- Establir un model de pàgina web adaptable per impulsar una possible 

millora del portal per part de l’entitat 

3.1. Marca 

Una nova marca1 que representi l’entitat és fonamental per identificar-la 

ràpidament. Sense una imatge forta, l’Associació de Joves Estudiants de 

Catalunya no podrà comunicar amb facilitat tots els seus valors i objectius, entre 

els quals es troba el de créixer com a sindicat estudiantil i encetar el camí per 

                                            

1 De moment parlarem de marca per referir-nos a aquells elements que distingeixen a l’entitat 
d’altres sindicats d’estudiants. Més endavant parlarem d’altres conceptes més precisos com 
logotip, isotip, tipografia, colors corporatius, etc. 
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esdevenir el principal referent català pel que fa a la defensa dels drets de 

l’alumnat. 

Aquesta nova imatge ha de representar els valors actuals de l’entitat 

alhora que ha de ser atractiva i fàcil d’identificar. En aquest sentit, la marca actual 

no acaba de complir aquests objectius, ja que des de la pròpia entitat creuen que 

no els afavoreix. El fet de tenir organitzacions al voltant amb noms semblants i 

utilitzant també el color vermell fa que l’AJEC sigui difícil de descobrir i de 

diferenciar.  

Per aquest motiu, no podem descartar alternatives a aquesta urpa, i donar 

pas a noves interpretacions, ajustaments de la forma de l’urpa per fer-la més 

agressiva o, fins i tot, eliminar-la i/o substituir-la per un altre element. 

3.2. Submarques 

Com a entitat amb cobertura nacional, l’AJEC, a més, necessita poder 

crear submarques que serveixin per identificar delegacions a diversos indrets del 

territori. 

L’objectiu és crear unes línies de treball clares que permetin crear 

aquestes submarques de forma senzilla i uniforme. Sigui quina sigui la xarxa 

social i el nom de la delegació, aquests criteris ens han de permetre crear 

aquesta marca i aquest avatar. 

3.3. Criteris bàsics d’aplicació 

Volem oferir a l’AJEC una oportunitat per renovar la seva marca i que 

aquesta els hi ajudi per créixer com a sindicat d’àmbit nacional. 
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Per aconseguir aquest objectiu, no hem de desenvolupar només una nova 

marca amb una nova tipografia, sinó que els hi hem d’oferir un document amb 

tots aquells criteris que s’han de tenir en compte a l’hora de jugar amb la marca 

i aplicar-la als diversos suports on hagi d’aparèixer. 

3.4. Disseny web 

Un dels suports on ha d’aparèixer la marca, ja que és base de l’estratègia 

de comunicació online, és la pàgina web. En aquest cas també farem un render2 

de com podria ser una futura pàgina per a l’entitat. 

Tot i que l’actual web segueix uns criteris estètics correctes i funciona molt 

bé, adaptant-se també a tot tipus de dispositius, volem desenvolupar aquest 

projecte perquè el canvi visual per a l’entitat, ha d’estar reflectit d’igual manera a 

la pàgina web. 

Amb aquests canvis volem comunicar que l’AJEC té una forta presència 

a internet i que el seu portal web és el lloc on hi podran trobar tota la informació 

relacionada amb ella. 

La web, a més, ha de ser un dels llocs de trobada amb els mitjans de 

comunicació. Aquests han de trobar aquí tota la informació que necessitin i una 

via de contacte ràpida amb els caps de premsa de l’entitat, que els hi poden oferir 

encara més informació. 

  

                                            

2 Un render és una imatge que es genera per tal de mostrar una idea. És un terme especialment 
utilitzat en el món del disseny web i 3D 
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4. Marc teòric 

Per començar a desenvolupar aquest projecte, però, cal fer un repàs a 

tots aquells conceptes bàsics que condicionen el procés de creació de qualsevol 

marca. Sense aquesta anàlisi prèvia, el resultat final no s’escairà a les 

necessitats de l’entitat ni tindrà una aplicació adequada en tots els casos. 

Hi ha molts conceptes que no a tothom els hi son del tot familiars: logotip, 

isotip, tipografia, colors corporatius, etc. Per aquest motiu, en farem una breu 

introducció a cadascun d’ells. 

Tots aquests elements han de conviure en harmonia per tal que el resultat 

sigui coherent en ell mateix. Sense una imatge lògica, no podrem fer que 

l’Associació de Joves Estudiants aconsegueixi complir els seus objectius com a 

actor social i polític dins el món educatiu català. 

Així doncs, preparem el llenç sobre el qual dibuixarem aquesta nova cara 

per a l’AJEC. 
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4.1. La diferència entre logotip, isotip, imagotip i isologo 

Aquests tres conceptes acostumen a confondre’s per part de la gent que 

no té experiència en el sector del disseny. Tot i que per norma general, 

s’acostuma a dir “logotip” a aquell conjunt de símbols que identifiquen a una 

empresa, institució o entitat; hem de distingir entre quatre conceptes diferents: el 

logotip, l’isotip, l’imagotip i l’isologo. 

El logotip és, segons la RAE, el “distintiu format per lletres, abreviatures, 

etc. propis d’una empresa, commemoració, marca o producte”. Això vol dir que, 

quan parlem de logotip, només parlem dels signes tipogràfics. Un exemple de 

logotip el podem trobar són els de Google, el Banco Bilbao Bizcaya Argentaria 

(BBVA) o Zara. 

  

L’isotip, en canvi, és una “imatge o icona pensada per representar a una 

entitat” (Tentulogo, 2019). Cal destacar que amb l’isotip s’intenta transmetre 

alguns dels valors de la marca, com per exemple força, sofisticació, energia, etc. 

Alguns exemples d’isotip són les marques d’Apple, Android o Mastercard. 

 

Figura 11. Logotips de Google, BBVA i Zara 

Figura 12. Isotips d'Apple, Android i Mastercard 
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L’imagotip i l’isologo són, segons el portal web Tentulogo (2019) són la 

combinació dels dos conceptes anteriors. Mentre l’isologo “integra el text i la 

imatge en un sol espai que no es pot separar”, l’imagotip presenta per una banda 

text i per l’altra, imatge. Com a exemple d’isologo trobem Burger King, l’ Agència 

espacial nord-americana (NASA) i l’automobilística Ford: 

I com a mostra d’imagotip tenim la Generalitat de Catalunya, Audi i 

CaixaBank. 

4.2. Tipografia 

Segons McLean (1987), la tipografia és “l’art o tècnica de produir la 

comunicació mitjançant la paraula impresa” (p. 8) , mentre que pel tipògraf  

Stanley Morison (1936), parlem de “l’art de disposar correctament el material 

d’imprimir d’acord amb un propòsit específic: el de col·locar les lletres, repartir 

l’espai i organitzar els tipus amb vistes a prestar al lector la màxima ajuda per a 

la comprensió del text escrit verbalment” (p. 95). Per a Ambrose & Harris (2005), 

parlar de tipografia implica parlar de “el mitjà pel qual se li pot donar una forma 

visual a una idea” (p. 6) i per a Kunz  (2003) es tracta de “l’art de dissenyar lletres 

Figura 13. Isologos de Burger King, la Nasa i Ford 

Figura 14. Imagotips de la Generalitat de Catalunya, Audi i CaixaBank 



19 
 

i composar textos de forma que es puguin lleguir de forma fàcil, eficaç i 

agradable” (p. 5). 

Tot i que les tipografies també serveixen per transmetre unes 

connotacions concretes gràcies a causa del fenomen de la sinestèsia3, hem de 

preveure en quin tipus de suports s’utilitzarà. Per a una marca, podem escollir 

una tipografia per fer-la identificable —com per exemple, la Signerica, de Måns 

Grebäck—, però hem de tenir en compte si té una legibilitat adequada, si ens 

interessa o no utilitzar-la i en quin suport apareixerà. En el cas de l’AJEC, ens 

trobem amb la mateixa tipografia tant per a la marca com per a altres textos, la 

Boton Bold. 

Signerica Medium 

 
Abril Fatface 

Bernard MT Condensed 

Showcard Gotic 

Permanent Marker 

Times New Roman 
Blackader ITC 

Ink Free 

 

4.3. Colors corporatius 

L’ús del color és extremadament important a l’hora de definir la marca de 

qualsevol entitat o empresa ja que poden canviar la interpretació que en fa la 

gent. Tots els colors tenen uns significats propis, tal com veurem amb els 

exemples d’Eva Heller. El significat d’un color ve determinat pel context on 

                                            

3 La sinestèsia és un fenomen que fa que uns sentits facin actuar a uns altres. Pel que fa al 
diferents elements gràfics, Arnheim (1986) parla de la sensació de pes d’un objecte en funció del 
plànol en el que estigui ubicat (pp. 11-13, 18-20) o la sensació causada per la forma de l’element. 
(p. 338) 

Figura 15. Mostra de diferents estils tipogràfics 
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s’apliqui: “el color d’un vestit es valora d’una manera diferent que el d’una 

habitació” (Heller, 2004, p. 18). Aquest entorn és el criteri per determinar si un 

color resulta “agradable i correcte, o fals i sense gust” (Heller, 2004, p. 18). Una 

mateixa marca pot tenir un simbolisme o un altre en funció dels colors que li donin 

vida. Un clar exemple és el lila, que s’ha erigit com a símbol de la lluita feminista, 

o el groc, lligat a la causa dels polítics independentistes empresonats. 

En el cas de l’AJEC, el color principal és el vermell, que, segons Heller 

(2004) representa la sang, la vida, el foc, el perill, allò prohibit, l’alegria, la llibertat, 

els obrers i el socialisme. 

Les simbolitzacions polítiques d’aquest color ens són especialment útils 

perque tenen molt a veure amb els origens de l’AJEC: un sindicat d’estudiants 

progressista derivat del moviment obrer. 

Altres colors tenen simbolitzacions polítiques diferents que s’han de tenir 

en compte també a l’hora de desenvolupar una nova marca per a  una entitat 

que fa acció política. Heller (2004) posa aquests altres exemples: 

• Blau: el color dels drets humans i d’Europa 

• Verd: polítiques relacionades amb la natura 

• Negre: feixisme i anarquia 

• Blanc: rendició 

• Lila: feminisme i homosexualitat 
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5. Comparació amb altres entitats 

Per a elaborar aquesta nova marca, a més, hem volgut fer un anàlisi 

d’altres entitats per veure com resolen aquests problemes. A partir de les 

fortaleses que veiem en el principals competidors de l’AJEC, podem extraure 

algunes de les guies que ens poden ajudar més tard. Volem veure com han resolt 

les reptes de tenir una imatge corporativa forta, la seva aplicació a les seves 

pàgines web i l’aplicació a les xarxes socials. 

Per fer aquesta tasca d’anàlisi, hem escollit dues entitats: la Joventut 

Socialista de Catalunya (JSC) i el Sindicato de Estudiantes. Aquesta elecció no 

és casual i l’hem feta per un motiu bàsic: les dues utilitzen el vermell com a color 

principal. 

En el cas de la JSC, parlem d’una agrupació política juvenil que ha estat 

molt vinculada a l’AJEC, ja que en el moment de la fundació del sindicat, una 

part molt important del Secretariat Nacional estava afiliada a la joventut 

socialista. Aquesta qüestió és el principal motiu pel qual el color base de l’AJEC 

és el vermell des d’un bon principi. 

El Sindicato de Estudiantes és una entitat que va néixer el 1986 i que en 

moltes ocasions ha col·laborat amb l’AJEC per dur a terme accions i campanyes 

de defensa dels drets dels estudiants. L’origen del Sindicato rau també, en la 

lluita estudiantil per part dels fills i filles dels obrers, cosa que explica l’elecció del 

vermell. 
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5.1. Marques 

En el cas la JSC parlem d’un element principal: el puny. Un símbol que 

deriva del puny i la rosa de l’entitat política mare, el PSOE. Les joventuts 

socialistes van modificar el sou logotip l’any 2018 adoptant un puny tancat cap a 

dalt seguit d’unes línies que representen el moviment del jovent i la seva força. 

A més, aquestes línies de les JSC, simbolitzen el moviment de la mà, alhora que 

fan una referencia a les quatre barres de la Senyera. 

En el cas del Sindicato de Estudiantes, ens trobem amb uns situació ben 

curiosa. L’entitat compta amb dos logotips diferents que utilitzen de forma 

totalment aleatòria. El primer és un cercle vermell amb un puny tancat amb un 

llapis acompanyat pel nom de l’entitat i la pàgina web. El segon logotip, en canvi, 

és un cercle vermell amb la web de l’entitat i un llibre blanc on hi podem trobar a 

dins el puny amb el llapis el nom de l’entitat. 

S’ha de dir que tots dos logotips són massa complexos, cosa que fa que 

la seva aplicació en espai reduïts sigui extremadament difícil, ja que gran part 

Figura 16. Marca de la Joventut Socialista de Catalunya 

Figura 17. Les dues marques existents per a identificar al 
Sindicato de Estudiantes 
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d’aquests elements deixen de veure’s i no es poden llegir amb comoditat. En el 

cas del primer logotip, veiem que ja costa de veure la pàgina web. 

 
Figura 18. Post del Sindicato de Estudiantes a la seva pàgina de Facebook 
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En aquesta publicació a Facebook ja no es pot distingir ni la web ni el nom 

de l’entitat dins la marca. Tot i que el símbol del braç s’identifica prou bé, l’entitat 

s’hauria d’haver plantejat eliminar tot aquest text més petit. 

Pel que fa a la marca, la marca de la JSC està millor resolt pel que fa a la 

seva aplicació en espais més reduïts. El fet d’obviar la part tipogràfica de la 

marca, fa que cap element es vegi malament i aconsegueix mantenir aquesta 

fàcil identificació.  

5.2. Aplicació a la pàgina web 

Les pàgines web són els llocs on els ciutadans poden trobar informació 

d’una entitat, empresa o institució. Una correcta aplicació de la marca en aquest 

suport és fonamental per generar confiança als usuaris. En un moment on les 

fake news estan a l’ordre del dia, les pàgines web han de generar confiança al 

Figura 19. Tuit de la JSC 
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visitant, ja que esdevenen un lloc de reunió on hi trobaran informació oficial 

emesa per l’entitat. És molt curiós veure les pàgines web d’aquestes entitats, 

perquè reflecteixen de forma evident els recursos econòmics dels que disposen: 

normalment, una entitat amb pocs recursos no pot tenir una pàgina web completa 

i a la última, pel que fa a les tendències de disseny web actual. 

Com a l’anàlisi anterior, començarem analitzant la pàgina web de la JSC. 

Aquesta pàgina segueix línies de disseny molt actuals (grans espais i 

moltes imatge), que es va estrenar juntament amb la nova marca de l’entitat. 

Com ja hem dit, es veu molt clarament que les imatges tenen una importància 

cabdal en tota la web i que s’utilitzen per a reforçar el missatge que transmeten 

les paraules, alhora que atrauen l’atenció dels visitants. 

Figura 20. Pàgina web de la JSC 
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A la plana d’inici podem trobar-nos amb un slider4 d’imatges, una imatge 

a tot ample d’una visita de Pedro Sánchez, secretari general del PSOE, i Miquel 

Iceta, secretari general del PSC, amb els nois de la joventut; una galeria 

d’imatges del 16è congrés de les JSC i un feed5 amb les imatges publicades al 

perfil d’instagram @JSCCatalunya. 

A tot això cal sumar la capacitat de la web de funcionar sense cap mena 

de problema en dispositius amb una pantalla petita, com smartphones o tablets. 

Podríem dir que la pàgina del Sindicato de Estudiantes es troba a mig 

camí entre la plana de les JSC i el PSOE. Tot i que és una pàgina que s’adapta 

                                            

4 Els sliders són elements web que es col·loquen generalment en la pàgina d'arribada, home o 
inici i que consisteixen en una passada de diapositives, que poden estar animades o ser imatges 
fixes 
5 Un feed és contingut provinent una web que es pot exportar a altres pàgines. Un exemple és la 
eina que permet inserir a una pàgina web tuïts o posts d’Instagram 

Figura 21. Pàgina web del Sindicato de Estudiantes Figura 22. Versió per a 
smartphones 
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al dispositiu a través del qual s’accedeix i no es difícil d’utilitzar, hi ha alguns 

detalls que s’han de comentar. 

Podem veure com a l’apartat ‘Síguenos’, utilitzen els logos de les xarxes 

socials d’un banc d’imatges. No hi ha cap problema en utilitzar aquesta font de 

recursos, el problema rau en que aquestes icones estan amb la marca d’aigua 

que se’ls hi acostuma a posar per evitar la seva utilització sense pagament. 

En el cas de la pàgina del Sindicato de Estudiantes, la miniatura que es 

mostra a les pestanyes dels navegadors és irreconeixible: han utilitzat el logotip 

del cercle vermell amb el llibre amb una resolució extremadament baixa. Tot això 

fa que només es distingeixi una taca blanca dins una taca vermella. En aquest 

sentit, l’entitat ha perdut l’oportunitat d’aprofitar aquest suport. 

 

5.3. Aplicació a les xarxes socials 

Les xarxes socials, actualment són un de les principals fonts d’informació 

dels usuaris. Molta gent s’informa a través d’aquestes xarxes, que serveixen 

d’esquer per arribar a la pàgina web, on hi troben molta més informació. 

Figura 23. Apartat de la web on es pot accedir a totes 
les xarxes socials de l’entitat 

Figura 24. Barra de navegació del Sindicato de Estudiantes. La seva marca és irreconeixible a la icona de 
la pestanya 
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L’aplicació d’una imatge corporativa a les xarxes socials requereix de 

molta imaginació en alguns casos, ja que parlem d’espais molt reduïts i limitats. 

Per aquest motiu, aquesta anàlisi és especialment important. 

En aquest cas, la JSC ha optat per integrar la campanya per a les 

eleccions generals tant a la imatge de perfil, integrant el símbol “/♥”, tant a la 

portada amb l’eslògan i una imatge del candidat. 

El Sindicato de Estudiantes, per la seva banda utilitza per a les seves 

xarxes socials el seu logotip més senzill: el que només conté el puny. Cal 

destacar que el fet que la seva marca es basi en un cercle, tenen més fàcil aplicar 

la marca a les xarxes socials. La imatge de la portada no conté cap aplicació de 

la marca, tot i que és correcta. 

Figura 25. Portada del perfil de Twitter de la JSC 



29 
 

 

  

Figura 26. Portada del perfil de Twitter del Sindicato de Estudiantes 
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6. Manual d’identitat corporativa 
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Associació de Joves Estudiants de Catalunya
Manual d’Identitat Corporativa
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1. La marca
La nova marca de l’AJEC està formada per la tradicional urpa utilitzada des del 1992 tot i que 
reestilitzada per tal d’aclarir el que vol simbolitzar: la força i l’empenta del jovent estudiantil.

L’urpa està acompanyada de les sigles AJEC, que volen dir Associació de Joves Estudiants de 
Catalunya. La marca, pot anar, a més, acompanyada de l’identificador, que aclareix el significat 
de les sigles.

Aquest isotip, amb o sense l’identificador, ha de ser utilitzat en tots aquells suports que 
permetin una llegibilitat adequada. En els casos en què no es pugui incloure tota la marca, com 
per exemple, avatars de xarxes socials, s’optarà per utilitzar només l’urpa.

L’identificador, de tota manera, es pot col·locar tant en posició horitzontal (a dues línies) com 
vertical (a tres línies) respecte a la marca. La utilització d’una versió o una altra dependrà de 
l’espai disponible.

x/2 x/2

X
Associació de Joves
Estudiants de Catalunya

x/2

x/2

X

Associació de
Joves Estudiants 
de Catalunya
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2. Les tipografies
La nova marca de l’AJEC utilitza dues tipografies bàsiques: la Raleway Black per a les sigles, i la 
Titilium Web Semibold per a l’identificador.

Aquestes dues tipografies, a més, han de ser la base per a tots els textos que es redactin de 
forma pública per part de l’entitat. Els títols hauran amb la Raleway Black per destacar més, 
mentre que els textos secundaris i el cos dels documents s’escriuran amb la Titilium Web en la 
varietat Regular.

Cal destacar que aquestes dues famílies tipogràfiques són lliures de drets d’autor i estan 
disponibles per a qualsevol persona des de la pàgina web de Google Fonts.

En cas que algun suport no en permeti utilitzar aquestes tipografies, ens decantarem per 
l’Arial, tot i que ha de ser utilitzada sempre com a últim recurs.

Associació de Joves
Estudiants de Catalunya

Raleway Black Titilium Web Semibold
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3. El símbol
L’urpa ha estat estilitzada per afavorir la seva identificació de forma més ràpida. En aquest 
sentit, la nova urpa segueix unes línies més suaus que la dissenyada el 1992.

Aquesta nova urpa, a més, aconsegueix més protagonisme que en els dissenys anterior, ja que 
es converteix en el centre de la marca passant a ser l’element més atractiu.

Com ja hem dit, aquesta urpa és també l’únic element identificador de l’entitat en els suports 
més petits. La seva claredat permet que serveixi per identificar ràpidament a l’entitat. Tot i 
això, s’ha de recalcar que només es pot utilitzar de forma sola en els suports més petits.

Nova urpa

Urpa entre els anys 1992-2018 (aprox.)
NO UTILITZAR
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4.Els colors
El color principal de l’entitat és el vermell. Amb aquesta nova imatge, a més, també s’ha 
modificat la tonalitat d’aquest color fent-lo una mica més brillant i viu.

A les comunicacions de l’entitat ha de predominar el color vermell, tot i que si és necessari 
(per exemple, actes amb altres entitats) es poden utilitzar altres gammes de colors. Aquestes 
variacions han d’estar sempre justificades.

En cas de no poder utilitzar el color vermell, els colors que s’han d’utilitzar per a la marca són o 
bé el negre o bé el blanc.

Pel que fa a actes concrets on alguns colors esdevenen especialment importants (lila per al 
moviment feminista, verd per a l’ecologista o la bandera LGTB pel dia de l’Orgull) es podrà 
modificar la marca.

C: 1%
M: 97%
Y: 94%
K: 0%

R: 327
G: 37
B: 41

C: 100%
M: 100%
Y:100%
K: 100%

R: 0
G: 0
B: 0

Versions especials:
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5. Exemples d’ús 
incorrecte
Aquests són exemples d’aplicació incorrecta de la nova marca.

Deformació de la marca sense respectar la seva proporció:

Utilització de les sigles i l’identificador sense el símbol:

Utilització de l’identificador sense les sigles:

Utilització d’un fons del mateix color que la marca:

Canvi de color de forma no justificada:

Inclinació de la marca:

Associació de
Joves Estudiants 
de Catalunya

Associació de Joves
Estudiants de Catalunya Associació de

Joves Estudiants 
de Catalunya

Associació de Joves
Estudiants de Catalunya

Associació de Joves
Estudiants de Catalunya

Associació de
Joves Estudiants 
de Catalunya

Associació de
Joves Estudiants 
de Catalunya

Associació de

Joves Estudiants 

de Catalunya
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6. Xarxes socials
Actualment, és fonamental disposar d’una marca aplicada de forma correcta a les xarxes 
socials. En aquest sentit, aplicarem les mateixes directrius per a totes les xarxes socials on 
l’AJEC hi tingui presencia.

El nom de l’entitat ha de ser sempre que sigui possible “AJEC”, mentre que el nom d’usuari ha 
de ser “estudiants”. Si no puguem aconseguir aquest nom, podríem optar per alternatives com 
“AJEC”, “AJECNacional” o “AJECat”. Abans de crear un nom d’usuari nou, hem d’assegurar-nos 
que el nom que ja utilitzem en una alta xarxa social, estigui disponible on ens estem intentant 
registrar. D’aquesta manera aconseguirem tenir el menor nombre de noms d’usuari possible.

Pel que fa a la imatge de perfil, o avatar, utilitzarem el símbol de l’urpa amb un fons vermell. 
La imatge que crearem serà quadrada, de manera que es pugui adaptar de forma indistinta a 
totes les xarxes socials.

Els fons d’aquests perfils també es poden modificar amb altres colors, tal com hem explicat 
abans en ocasions especials.

Les imatges de portada poden ser de qualsevol mena, tot i que establirem alguns punts que, 
en la mesura del possible, s’haurien d’intentar complir:

• Simplicitat: pocs elements a la portada
• Nom de l’entitat: intentem afegir a la portada la marca completa de l’AJEC
• Colors: intentem que estiguin en sintonia amb la resta d’elements del perfil.
• Campanyes: en cas que utilitzem la portada per fer difusió d’alguna campanya o acte, 

intentem posar només el lema i les dades més essencials, com data i lloc.



38

6.1. Exemple d’ús a Twitter
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6.2. Exemple d’ús a Facebook
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6.3. Exemple d’ús a Instagram
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7.Cartelleria
La cartelleria és una eina fonamental per entitats que es dediquen a fer accions polítiques 
d’un tipus o altre. En aquest sentit, es pot utilitzar qualsevol disseny sempre que es respecti la 
següent plantilla:

Aquest model, a més, permet la inclusió de les marques d’altres entitats i/o institucions que 
col·laborin amb l’AJEC.

Associació de Joves
Estudiants de Catalunya
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7.1. Exemple de cartelleria
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8. Pàgina web
Hem dissenyat una nova pàgina web per a l’AJEC en consonància amb la nova marca.

Aquesta nova pàgina web destaca per una estructura simple formada per blocs temàtics:

• Bàner d’entrada
• Slide de notícies
• Bàner ODE (Oficina de Defensa de l’Estudiantat)
• Slide temàtic
• Feed d’Instagram
• Vídeo de benvinguda
• Bàner final
• Peu de pàgina

En el marc del 35è aniversari de l’entitat, el bàner final està relacionat amb la campanya 
que s’ha fet a les xarxes socials en els darrers mesos. Aquest bàner final, en quant s’acabi la 
celebració de l’aniversari pot, o bé canviar, o bé desaparèixer.

La barra superior té especial importància, ja que permet en tot moment navegar entre les 
diferents planes del lloc web. Per facilitar el moviment intern, aquest menú estarà fixat a la 
part superior de la finestra. D’aquesta manera no fa falta fer cap moviment per anar a una 
plana diferent.

A més, una barra fixa aporta més estabilitat a la pàgina web, ja que és un element que apareix 
en tot moment en pantalla.

Per fomentar la participació en les xarxes socials, els botons de Twitter i el feed d’Instagram 
són fonamentals. Des d’aquí, els nostres seguidors podran estar al dia de les nostres 
publicacions alhora que hi podran accedir de forma ràpida.

Hem volgut donar una especial importància a l’ODE amb un bàner propi i un accés directe 
al peu de pàgina. En la versió anterior no se li donava la importància suficient, cosa que 
provocava que l’ODE no fos una eina gaire utilitzada, ja que no rebia l’atenció suficient.
Amb aquests nous accessos, els estudiants que entrin a la pàgina web de l’AJEC, tindran un 
accés ràpid al formulari de contacte de l’Oficina de Defensa de l’Estudiantat.
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9. Submarques
La naturalesa nacional de l’AJEC fa que necessiti disposar de marques per a les delegacions 
que disposa arreu del territori i als diferents centres educatius, entre els quals en destaquen 
especialment les universitats. Per aquest motiu és fonamental marcar de forma clara quin és 
el criteri que s’ha de seguir per a la creació de marques per aquestes delegacions.

Tot i que les delegacions territorials i les de centres tenen una naturalesa diferent, seguirem el 
mateix procès per crear-les.

Les submarques només poden utilitzar la versió horitzontal i han de posar el nom de la 
delegació sota l’identificador en la tipografia Titillium Web Regular.

En el cas de les universitats, utilitzarem les sigles abans que el nom complet del centre.

En cas de no disposar de l’espai suficient, utilitzarem aleshores només les sigles.

Assocació de Joves
Estudiants de Catalunya
UPF

Assocació de Joves
Estudiants de Catalunya
UdG

Assocació de Joves
Estudiants de Catalunya
Vilafranca del Penedès

Assocació de Joves
Estudiants de Catalunya
Montgat i Tiana
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Aquests són exemples d’aplicació incorrecta de la nova marca.

Versió vertical:

Utilització de les sigles i l’identificador sense el símbol:

Utilització de l’identificador sense les sigles:

Utilització d’un fons del mateix color que la marca:

Canvi de color de forma no justificada:

Inclinació de la marca:

Assocació de Joves

Estudiants de Catalunya

Montgat i Tiana

Assocació de
Joves Estudiants
de Catalunya
UPF

Assocació de Joves
Estudiants de Catalunya
Montgat i Tiana

Assocació de Joves
Estudiants de Catalunya
Montgat i Tiana

Assocació de Joves
Estudiants de Catalunya
Montgat i Tiana

Assocació de Joves
Estudiants de Catalunya
Montgat i Tiana

9.1. Exemple d’ús incorrecte
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Pel que fa a les xarxes socials de les delegacions de l’AJEC, s’ha de seguir el següent model per 
crear la imatge de perfil de les xarxes socials.

Aquesta plantilla permet crear perfils tant per a fotos de perfil quadrades com rodones.

10. Xarxes socials

Terrassa Terrassa

UdG UdG

Montcada
i Reixac

Montcada
i Reixac

UAB UAB

BredaBreda

Vilanova i
la Geltrú

Vilanova i
la Geltrú

UPF Vall
d’Aran
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7. Conclusions 

Amb aquesta proposta que hem creat per a l’Associació de Joves 

Estudiants de Catalunya posem solució als objectius que ens vam marcar a l’inici 

d’aquest treball: 

• Desenvolupar una nova marca que serveixi per identificar visualment 

a l’AJEC amb la possibilitat, o no, d’incloure l’urpa: amb aquesta nova 

marca, l’entitat d’un nou element que li serveix per a distingir-se dels altres 

sindicats d’estudiants i ser reconeixible de forma ràpida i àgil. Hem 

mantingut l’urpa perquè és un element propi de l’entitat, tot i que li hem fet 

algunes modificacions per fer-ho més distingible 

• Creació de criteris de creació de submarques, com delegacions 

territorials o universitats: hem establer uns criteri per crear aquestes 

submarques. Amb la nostra proposta, les delegacions disposen d’una guia 

clara de creació i ús de les submarques. 

• Desenvolupar uns criteris bàsics d’aplicació de la marca que 

permetin adaptar-la als diversos suports on s’aplicarà (xarxes 

socials, papereria, cartelleria, etc.): l’entitat disposa de tots els criteris 

necessaris per aplicar la nova marca als diferents suport en els quals 

podria aplicar-se com xarxes socials i/o cartelleria. 

• Establir un model de pàgina web adaptable per impulsar una 

possible millora del portal per part de l’entitat: la pàgina web que hem 

proposat mostra tots els continguts de l’AJEC d’una forma més clara i 

visual. Amb aquesta estructura basada en blocs, a més, l’entitat podrà 

moure els continguts d’una forma més senzilla, adaptant-se a les 

necessitats que pugui tenir en cada moment. 
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El manual que hem desenvolupat, està pensat per tal que l’entitat l’apliqui 

a partir d’aquest moment. Nosaltres els hi hem fet una proposat que creiem que 

els hi beneficiarà més que al marca actual. Ara és el seu moment. Poden escollir 

entre seguir l’estratègia que han utilitzat fins ara o iniciar un nou camí amb 

aquesta nova marca. 

  



52 
 

8. Referències 

ALEGSA. (6 / Juliol / 2009). Definición de Motor de renderizado web (de 

interpretación). Recollit de ALEGSA.com.ar: 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/motor_de_renderizado_web.php 

Ambrose, G., & Harris, P. (2005). Tipografia. Barcelona: Parramón. 

Arnheim, R. (1986). El pensamiento visual. Barcelona: Paidós. 

Centro de Estudios Financieros. (23 / Maig / 2019). 15. La marca | Marketing XXI. 

Recollit de Marketing XXI: https://www.marketing-xxi.com/la-marca-

46.htm 

Heller, E. (2004). Psicología del Color: Cómo actuan los colores sobre los 

sentimientos y la razón. Barelona: Gustavo Gili. 

Kunz, W. (2003). Tipografía: macro y microestética. Gustavo Gili. 

Maneki. (23 / maig / 2019). Tendencias de diseño a lo largo de las décadas. 

Recollit de Maneki: https://maneki.es/tendencias-de-diseno-a-lo-largo-de-

las-decadas/ 

McLean, R. (1987). Manual de Tipografía. Madrid: Hermann Blume Ediciones. 

Morison, S. (1998). Principios fundamentales de la tipografía. Barcelona: 

Ediciones del Bronce. 

Tentulogo. (26 / Febrer / 2019). Diferencias entre un logotipo, un isotipo, un 

imagotipo, una marca…. Recollit de Tentulogo: 

https://tentulogo.com/diferencias-entre-logotipo-isotipo-imagotipo-marca-

imagen-corporativa-identidad-visua/ 


	Autor: Marcos Nevado Rubio
	Data: 23/05/19
	Professor tutor: Ana Entenza Rodríguez
	Títol: Redisseny de la imatge corporativa de l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)
	Autor2: Marcos Nevado Rubio
	Paraules clau Català: Imatge Corporativa, Disseny, AJEC, Estudiants, Associació, Sindicat d'Estudiants
	Paraules Clau Anglès: Corporate Image, Design, AJEC, Students, Association, Syndicate of Students
	Tutor 2: Ana Entenza Rodríguez
	Any: 4t
	Paraules Clau Castellà: Imagen Corporativa, Diseño, AJEC, Estudiantes, Asociación, Sindicato de Estudiantes
	Resum català: L'objectiu d'aquest treball és el de donar a l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya una nova imatge corporativa que li permeti esdevenir el sindicat d'estudiants de referència en l'àmbit català. Aquest treball es complementa amb un manual d'imatge corporativa, que servirà de guia al sindicat per aplicar la nova imatge de forma adequada.
	REsum castellà: El objetivo de este trabajo es el de dar a la Asociación de Jóvenes Estudiantes de Cataluña una nueva imagen corporativa que le permita convertirse en el sindicato de estudiantes de referencia en el ámbito catalán. Este trabajo se complementa con un manual de imagen corporativa, que servirá de guía al sindicato para aplicar la nueva imagen de forma adecuada.
	REsum anglès: The objective of this work is to give the Association of Young Students of Catalonia a new corporate image that will allow it to become the union of reference students in the Catalan sphere. This work is complemented by a corporate image manual, which will serve as a guide to the union to apply the new image properly.
	Tipus de TFG: [Projecte]
	títol en català: Redisseny de la imatge corporativa de l'Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)
	títol en castellà: Rediseño de la imagen corporativa de la Asociación de Jóvenes Estudiantes de Catalunya (AJEC)
	títol en anglès: Redesign of the corporate image of the Association of Young Students of Catalonia (AJEC)
	Grau: [Periodisme]


