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Introducció
• Les marques de territori es defineixen a partir de la influència que exerceixen en la percepció dels 

individus. 

• L’obtenció d’una identitat única expressada mitjançant una marca ofereix reconeixement i 
diferenciació als espais geogràfics, permetent-los un posicionament que resulta decisiu en les 
preferències d’elecció dels usuaris. 

• Els llocs cedeixen la projecció de la seva identitat a una nouvinguda identitat simbòlica, gestionada, en 
part, per mitjà de la transformació de territoris en marques. 

• Els territoris tenen la creixent necessitat de fixar les seves identitats no únicament per a necessitats 
finalistes (per a l’atracció de turisme, talent i inversions) sinó per una nova demanda de reforçament 
d’identitats en una societat que coneixem com a global.
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Objectius
• Crear un relat de territori que sigui coherent amb el 

posicionament que persegueix el poble. 

• Alinear l’estratègia de posicionament amb el 
desenvolupament de les diverses accions de 
desenvolupament municipal com són la nova redacció 
del POUM o la posada en marxa de l’Agenda Urbana, 
com a part de l’adhesió de l’Ajuntament als Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS).
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Metodologia
• La metodologia que es planteja ha estat provada pel grup de recerca TRACTE de la UVic-UCC en d’altres projectes 

similars i està fonamentada amb una triangulació metodològica, que generen un procés de participació ciutadana.

• Es dissenyaran 7 grups de treball distribuïts per sector d’activitat (càrrecs polítics, tècnics, entitats socials i 
educatives, comerç i turisme, indústria, entitats esportives i entitats culturals), a partir dels quals teixir i analitzar 
dinàmiques grupals i, d’aquesta manera, trenar un valor de marca, així com un ideari per a la definició d’un relat 
territorial. 

• Es faran un màxim de 9 entrevistes a personalitats del territori que, per la seva vàlua, trajectòria, coneixement, 
reputació i/o prestigi, mereixen fer-los una entrevista en solitari per captar els seus suggeriments i/o impressions. 

• Amb l’objectiu de tastar el pols de la ciutadania, s’allotjarà una enquesta a partir d’un Google Forms a les webs dels 
ajuntaments oberta a tothom. 
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Pla de treball

• Setembre 2021- Gener 2022. Primera fase de documentació prèvia, elaboració de la proposta de treball, 
identificació dels agents del territori i anàlisi del DAFO a partir de la literatura tècnica existent. 

• Gener-març 2022. Segona fase, per realitzar els grups focals de discussió i les entrevistes en profunditat, així com 

també la publicació per part de l’Ajuntament de l’enquesta ciutadana a la web municipal.

• Març-desembre 2022. La tercera fase, que serà la de buidatge del treball de camp per elaborar: 

– Un relat de marca que pugui ser utilitzat per dissenyar la imatge gràfica que es requereix. 

– Un document executiu de gestió de la marca que permeti tenir una eina, complementària als projectes del 

POUM i de l’Agenda Urbana, per planificar estratègicament el territori.
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Gràcies


