


CCOO de Catalunya estrena imatge 
 
El dia 23 de març de 2009 el Consell Nacional de la CONC, donant compliment 
al mandat del 9è Congrés de CCOO de Catalunya, ha aprovat la nova imatge o 
logotip de la nostra organització. 

La imatge en forma de logotip és un element que permet reconèixer d’una 
forma simple tot allò que representa una organització.  La imatge de CCOO 
permet identificar la nostra afiliació com a part integrant de tot el que 
representen les CCOO: la seva història, els seus valors, el referent a l’empresa 
i a la societat. Per a la resta de la ciutadania permet reconèixer amb la imatge 
de CCOO el que som: la primera organització sindical i social de Catalunya i de 
l’Estat espanyol. 

Però els temps canvien i amb ells les organitzacions. CCOO som una 
organització arrelada a la realitat i als treballadors i treballadores i per tant s’ha 
d’adaptar als canvis de la societat. És en aquest context que es planteja 
l’actualització de la imatge corporativa que respectant la nostra història 
mantingui les nostres senyes d’identitat i alhora permeti la identificació de les 
nostres especificitats pròpies (federatives, territorials, sectorials, col·lectives,...). 

La proposta de nou logotip o símbol identificador parteix de la nova imatge de 
la nostra confederació que es va aprovar el 24 d’octubre de 2006 i de les seves 
adaptacions territorials i federatives. 

El disseny de la nova imatge té per objectiu ressaltar els nostres signes 
d’identitat com a sindicat de classe i nacional. Una organització que està 
orgullosa de la seva història i alhora mostra totes les seves diversitats. Que 
s’integra des de la confederalitat amb les CCOO d’Espanya. 

Aquest logotip agafa el relleu de l’emblema creat per la dissenyadora Pilar 
Villuendas en els anys 70 i que ens ha acompanyat durant més de 30 anys. 

 
 
 
 
 

 

La implementació de la nova imatge es farà de manera progressiva en els 
locals i materials de CCOO. La presentació pública es farà coincidint amb la 
celebració del 1r de Maig. 

 

  
 

 

 

 

 







Logotips



Secretaries i departaments 

(Exemples I)



Territoris (Exemples II)



Federacions (exemples )



Federacions (exemples amb 

logo propi)



Federacions (exemples amb logo 

propi - III)



Fundacions i altres


