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1. Denominació de l’acció i presentació de l’objecte d’estudi 

Aquest és un projecte per a desenvolupar la conceptualització, disseny i creació de la marca local del mu-

nicipi de Masquefa, a la comarca de l’Anoia. L’objectiu principal de l’actuació, que es portarà a terme entre 

el darrer trimestre del 2021 i l’any 2022, és crear una narrativa territorial com a eina pel desenvolupament 

urbà, social i econòmic d’aquest municipi, que se situa a l’extrem més oriental de la comarca, just en el 

límit amb les comarques del Baix Llobregat i l’Alt Penedès, i que té una extensió de 17,06 km2. 

La seva població és de 9.402 habitants, segons l’Idescat (2020), i se situen entre els nuclis de Masquefa i 

La Beguda, les urbanitzacions de Ca Valls, El Maset, Ca Parellada i el Maset, i una vintena de masies dis-

seminades.

Masquefa presenta característiques d’un municipi rural situat en una zona industrial. La seva proximitat a 

les ciutats intermèdies del Baix Llobregat (Martorell,  Esparreguera, Abrera o Sant Andreu de la Barca) i el 

seu potent teixit industrial amb grans empreses com SEAT o ALDI, fan que el municipi tingui una idiosin-

cràsia social i econòmica molt enfocada a les zones industrials pròximes i fins i tot a l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona.

Taula 1. 
Dades socioeconòmiques bàsiques de Masquefa.  
Font: Institut d’Estadística de Catalunya (2020)

VARIABLE VALOR

Població estrangera 484

PIB (en milions d’euros) 129,6

PIB per habitant (en milers d’euros) 14,5

Renda Familiar Disponible per habitant (en milers d’euros) 15,4

Població ocupada 3.764

Població desocupada 893

Seguint aquest esquema podríem definir la societat masquefina com una comunitat formada bàsicament 

per classes mitjanes treballadores i populars. L’economia del territori està dominada pel sector serveis, 

encara que també presenta característiques de les zones industrials: existeixen diversos polígons indus-

trials, dos d’ells dominats per empreses del sector de la gran logística. Encara que residual, Masquefa 

també té present el sector primari a través dels cultius de vinyes i cereals, així com d’explotacions agro-

pecuàries.
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2. Justificació o motivació de l’acció

Les marques de territori es defineixen a partir de la influència que exerceixen en la percepció dels indi-

vidus. L’obtenció d’una identitat única expressada mitjançant una marca ofereix reconeixement i dife-

renciació a determinats espais geogràfics, permetent-los un posicionament que resulta decisiu en les 

preferències d’elecció dels usuaris. En aquest context, 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. La identitat dels llocs no és avui una qüestió menor, és quelcom proper a la supervivència, no 

tant per una qüestió econòmica com per una irrenunciable necessitat de projecció identitaria en temps 

de globalització.

Els territoris, en el marc de la contemporaneïtat, tenen la creixent necessitat de fixar les seves identitats 

no únicament per a necessitats finalistes (turisme, doctrina de mercat, etc.) sinó per una nova demanda 

de reforçament d’identitats en una societat que s’autodenomina global.

Algunes investigacions (Govers i Go, 2009; Anholt, 2010; San Eugenio, 2011a) demostren que la lògica d’im-

plantació de marques territorials, ha seguit, en la major part dels casos, processos pràcticament mimè-

tics al de creació de marques comercials, adoptant com a pròpies tècniques de màrqueting i comunicació 

que se li associen: “En general, la dinàmica d’implantació de les marques de territori és essencialment 

operativa (fer) i poc reflexiva (per què fer?)” (San Eugenio 2011a: 732).

Això no obstant, es constata que la creació de marques de territori a totes les escales geogràfiques (país, 

ciutat, nació, regió, ciutat, destinació, entre d’altres) ha de contemplar, necessàriament, elements dife-

renciadors del camí habitualment recorregut per l’esfera corporativa a raó de dues argumentacions prin-

cipals: la necessària lectura dels procés de creació de marca des d’una sensibilitat territorial i ambiental 

així com l’interès públic que s’amaga en el desplegament d’aquest tipus d’iniciatives.

En efecte, la consideració d’aquestes dues restriccions ens empeny a considerar el procés de creació de 

marca associada al municipi de Masquefa des d’un punt de vista allunyat, a voltes, de l’artifici corporatiu 

per passar a pensar en un procés associat a una estratègia de més llarg recorregut de desenvolupament  

local.

Taula 2. 
Glossari de termes clau vinculats al branding de llocs. 
Font: elaboració pròpia a partir de diversos autors i autores.

TERME DEFINICIÓ

Marca És una percepció significativa i estructurada en la ment del consumidor, amb capacitat per desencade-
nar associacions d’idees espontànies que condicionen el procés de transacció del consumidor amb un 
producte o un servei (Monerris, 2008). Marca és una paraula que conté la idea de reputació observada, 
valor de la reputació i gestió de la reputació, en un món on la reputació adquireix una importància cada 
vegada més gran (Anholt, 2008).

Branding És un procés mitjançant el qual una organització (una empresa productora o de serveis, un partit polític, 
una institució pública o un organisme gestor d’un territori) dota de significat la marca que la representa. 
Així, fer branding pot entendre’s com construir valor de marca mitjançant la comunicació efectiva dels 
atributs que es vulguin traslladar a la ment dels receptors (Fernández-Cavia, 2011).
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Branding de llocs 
(place branding)

Fer branding d’un lloc implica una planificació a llarg termini, per tal de construir i mantenir una repu-
tació regional o nacional distintiva, positiva i competitiva tant internament com externament. S’acon-
segueix mitjançant una aproximació estratègica, harmonitzada i públicament conscient a la innovació, 
l’agenda pública, les relacions externes, la promoció d’inversions i l’exportació, el turisme i les relacions 
culturals (Monerris, 2008).

Marca de llocs 
(place brand)

És una marca per a un territori específic que utilitza l’estratègia de branding per dotar una ciutat, regió 
o país d’un valor afegit de tipus econòmic, social i cultural (Monerris, 2008).

Experiència  
amb el lloc  
(place experience)

En un context de consum hedonista, l’experiència comença i acaba en un mateix. Emfatitza la impor-
tància dels factors multisensorials, la fantasia i els aspectes emotius del consum experiencial i/o he-
donista de productes (Govers i Go, 2009). Urry (2002) assenyala la naturalesa visual de l’experiència amb 
els llocs.

Sentit de lloc 
(sense of place)

El concepte de lloc aborda de ple la tensió contemporània entre allò global i allò local. Tendeix a deter-
minar com la societat sent i pensa uns llocs determinats. Es tracta d’una expressió habitualment usada 
pels geògrafs quan volen emfatitzar la importància dels llocs com a focus de sentiments personals. Re-
presenta, en definitiva, el significat que la gent atribueix a llocs particulars. El sentit de lloc és el camí 
indicador dels significats i les sensacions inherents a l’espai geogràfic (Rose, 1995).

Identitat del lloc 
(place identity)

Les identitats dels llocs es construeixen mitjançant discursos històrics, polítics, religiosos i culturals, 
també a través del coneixement local i amb la interferència inevitable de les lluites de poder. La iden-
titat autèntica dels llocs es gestiona mitjançant la concreció del conjunt de característiques úniques 
i/o el conjunt de significats existents en un lloc i en la seva cultura en un punt donat del temps (Govers 
i Go, 2009).

Imatge del lloc 
(place image)

És el conjunt total d’impressions associades a un lloc com a resultat de les percepcions globals d’un in-
dividu (Hunt, 1971; Hunt, 1975; Fakeye i Crompton, 1991; Bigné et al., 2000; Govers i Go, 2009). La imatge 
es basa en atributs, conseqüències funcionals (beneficis esperats) i també en els significats simbòlics 
o les característiques psicològiques que els consumidors associen a un lloc específic (o servei), i, per 
tant, la imatge influencia el posicionament i, finalment, el nostre comportament envers altres llocs 
(Anholt, 2007).

Màrqueting de llocs 
(place marketing)

És la tradicional segmentació, orientació i posicionament dirigits a la promoció dels llocs, en què de 
vegades s’inclouen canals de decisió en xarxa i també el desenvolupament de productes (Govers i Go, 
2009).

3. Objectiu general

En l’àmbit concret del branding de territoris, l’objectiu de la marca –sosté Anholt (2010)– no és exclusiva-

ment el d’obtenir un rendiment econòmic, sinó que es pretén aconseguir una bona reputació per al territo-

ri, que, lògicament, també acabarà repercutint en la seva prosperitat econòmica. La virtut d’aquesta visió 

evolucionada de la marca destinada a actuar en el territori radica, segons aquest autor, en la seva flexibi-

litat, atès que és capaç de casar les forces del mercat amb els interessos particulars del capital humà. En 

el mateix sentit es pronuncien López-Lita i Benlloch, en assenyalar el següent (2006: 51): “La marca ha de 

servir de fonament per ‘marcar’ els territoris en benefici de la seva diferenciació, per així poder-ne des-

tacar les diferències antropològiques i culturals, transcendint, d’aquesta forma, la seva inicial dimensió 

estrictament econòmica”.

Sobre la base d’un model fonamental de diferenciació i posicionament propis de la marca corporativa, el 

branding de territoris persegueix els objectius següents (Fernández-Cavia, 2011: 107): augmentar el seu 

atractiu com a llocs receptors d’inversió empresarial; millorar la seva posició competitiva en el mercat 

turístic; incrementar el seu atractiu amb la finalitat de captar i retenir el talent; fomentar la identificació 



Estudi de conceptualització, disseny i creació de la marca del municipi de Masquefa / 06

dels ciutadans amb el seu lloc de residència; i finalment, facilitar, en general, el desenvolupament econò-

mic i social.

Així mateix, l’objectiu del branding no es limita a projectar i a comunicar una determinada imatge i repu-

tació a l’exterior, sinó que el seu tret diferencial es concreta en un treball específic amb el públic intern 

(població autòctona) en un intent d’enaltir l’orgull de residència i el sentiment de pertinença a un deter-

minat espai.

En el cas concret del municipi de Masquefa, el que es pretén, mitjançant la projecció d’una marca territo-

rial és, en primer lloc, crear un relat de territori que sigui coherent amb el posicionament que persegueix 

aquest municipi, per, i en segon lloc, alinear l’estratègia de posicionament amb el desenvolupament de les 

diverses accions promocionals que vagi desplegant el consistori.

4. Objectius específics

Una marca de territori ha de donar sortida fefaent a quatre objectius específics. Aquests s’extreuen de la 

tesi doctoral d’un dels investigadors principals d’aquesta investigació, el professor Jordi de San Eugenio 

(2011: 730):

4.1. Ha de posicionar-nos: a partir de la definició d’una identitat que esdevé l’element de singularitat per 

excel·lència d’un territori.

És per això que l’objectiu principal d’aquest treball serà la concreció d’un relat o marca de territori a mode 

de dispositiu generador de percepcions en positiu dels actius territorials (tangibles i intangibles) presents 

en el territori objecte d’estudi. Aquest procés de concepció de marca s’haurà d’inscriure, plenament, en un 

marc territorial de desenvolupament local que haurà de ser, irrenunciablement, el seu marc d’inspiració 

principal.

4.2. Ha de generar un sentiment d’adscripció per part de les comunitats locals a la marca proposada.

En aquest sentit, es proposa l’activació d’un procés de participació ciutadana real, on la població local tin-

gui la capacitat de decidir i no només d’opinar. La implantació històrica de marques de territori, sobretot 

en l’àmbit turístic, demostra que el disseny de marques de territori s’ha fet, en moltes ocasions, a esque-

nes de les poblacions autòctones, amb la qual cosa es condemna al fracàs, ja d’entrada, a qualsevol con-

creció de marca d’espais geogràfics, que no és res més que una definició còmplice i funcional d’identitats 

col·lectives compartides. Per tant, primer hem de pensar en la projecció interna de la marca per, posteri-

orment, pensar en la seva projecció externa. 

4.3. Ha d’exercir a mode de dispositiu generador de percepcions positives del territori objecte de repre-

sentació.

La valorització dels recursos territorials, entre d’altres possibilitats de dinamització econòmica, passa 

per oferir una renovada visibilitat dels recursos territorials tangibles i intangibles existents en aquest mu-

nicipi de Catalunya.

Aquesta proposta es vehicula a partir de la concepció d’un procés que no aposta únicament per la crea-

ció de “la marca per la marca”, això és, una identitat visual (logotip, eslògan, per citar-ne només alguns) 
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per donar resposta a unes necessitats de mercat. No creiem que s’hagi de col·locar cap “producte”. El que 

creiem és que el procés de creació de marca s’ha de concebre, dissenyar i executar en clara connivència 

i complicitat amb un procés de desenvolupament local amb capacitat per implicar tots els actors econò-

mics i socials d’aquest municipi i els seus municipis veïns.

Per tot plegat, la nostra proposta de treball entén tot el procés de creació de marca inscrit en un context 

de promoció econòmica vinculat a diversos elements, en molts casos intangibles, als quals la marca de 

territori dotarà de visibilitat i, per tant, també els valoritzarà. Més enllà d’una identitat visual, que pot ser 

resultat final o no d’aquest projecte, el nostre treball de camp sí que ha de permetre construir o dibuixar 

un relat o storytelling del territori que es canalitzi transversalment a través de les diverses polítiques pú-

bliques que es desenvolupin des de l’Administració Local. En definitiva, és el contingut i no el continent el 

què realment acaba donant transcendència, globlitat i continuïtat a la marca. 

4.4. Ha de ser un element de potenciació, facilitador i d’acompanyament dels processos de promoció eco-

nòmica i desenvolupament local del territori.

La definició d’una identitat territorial competitiva mitjançant el disseny i projecció de la imatge d’un ter-

ritori ha de servir per reforçar els processos de dinamització econòmica i desenvolupament local que es 

portin a terme al municipi de Masquefa. Per això, el relat de marca ha d’imbricar-se, ser còmplice i con-

templar el pla estratègic municipal Masquefa Mou-te, el nou Pla d’Acció Municipal (PAM) que posa les ba-

ses de la governança local i s’alinea amb l’Agenda 2030 i els ODS i, finalment, els resultats del nou plane-

jament urbanístic (POUM) que s’ha de finalitzar, també, durant aquest mandat i ha de donar resposta a les 

necessitats de planificació espacial del municipi en els propers trenta anys.

Les polítiques públiques de desenvolupament local (DEL) aprofiten els recursos del territori (endògens) i 

fomenten la cooperació público-privada per estimular el creixement econòmic, crear ocupació i, en defi-

nitiva, millorar la qualitat de vida dels ciutadans (Hernando, 2007). 

Quina, doncs, és la relació que s’estableix entre processos de desenvolupament local i la definició d’iden-

titats territorials competitives (marca)?

1)  Les marques associades a llocs són dispositius essencials en la lluita per captar recursos en un 

context d’emergent competència entre territoris.

2) Proveeix una guia estratègica pel desenvolupament dels llocs.

3)  Facilita un fòrum molt valuós per a la cooperació entre públics interessats en la marca i, per ex-

tensió, en el territori.

4) Ajuda a maximitzar l’experiència positiva amb els llocs.

5) Construeix una ‘història’, una narració del lloc.

6)  Genera noves fronteres geogràfiques (supramunicipals, supracomarcals...).

7)  Estableix associacions i complicitats amb la planificació estratègica del territori.

8) Afavoreix la construcció col·lectiva del significat de lloc.

9) És un exercici de construcció de comunitats (community-building).

10) Fomenta la definició col·lectiva d’identitats territorials (del top-down al bottom-up).

11) Esdevé una opció de governança pel territori en favor del seu desenvolupament endogen.

12) Transferència de la identitat i del valor de marca del territori als productes i serveis locals.
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5. Metodologia

La metodologia que es planteja ha estat provada pel grup de recerca TRACTE de la UVic-UCC en d’altres 

projectes similars (veure taula 3) i està fonamentada amb una triangulació metodològica (enquestes, 

grups de discussió i entrevistes en profunditat), que generen un procés de participació ciutadana per a 

generar un relat transversal de marca. Aquesta metodologia parteix d’una tesi doctoral, del professor Jordi 

de San Eugenio, La transformació de territoris en marques: el reconeixement i la diferenciació d’identitats 

espacials en temps postmoderns. Un estat de la qüestió. Aquesta tesi va ser llegida a la UPF el 2011 i va 

obtenir el Premi Extraordinari de Doctorat.

Taula 3. 
Relació de marques conceptualitzades pel grup de recerca TRACTE de la UVic-UCC i logotips que s’han 
fet a partir dels seus treballs.

Projecte Contractant Total de residents 
implicats

Resultat final

Projecte de 
desenvolupament turístic 
“Boscos de Bruixes i 
Bandolers”

Associació de Municipis 
Boscos de Bruixes i 
Bandolers

15.023

Disseny i conceptualització  
de la marca “Vic”

Ajuntament de Vic 46.214

Disseny i conceptualització  
de la marca “Empordà”

Ajuntament de Figueres, 
Consells Comarcals del 
Baix i Alt Empordà

275.698

Disseny i conceptualització 
de la marca “Pla de 
l’Estany”

Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany

32.293

Disseny i conceptualització 
de la marca “El Vendrell”

Ajuntament d’El Vendrell 37.606

Disseny i conceptualització 
de la marca “Espai Agrari 
de la Baixa Tordera”

Diputació de Barcelona 87.674
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La triangulació proposada es pot implementar de forma més o menys extensiva en funció de les necessitats 

de la contractació i el temps d’execussió –en el nostre cas, un màxim de 16 mesos entre 2021 i 2022–, però 

sempre amb la voluntat de poder captar l’opinió dels agents del territori abans de fonamentar un relat de 

marca. Sense la complicitat dels agents del territori és impossible buscar un relat de marca que perduri 

en el temps, és impossible crear un storytelling compartit i acceptat. Per aquesta proposta, es detallen les 

següents fases de treball.

FASE 1: Definició del projecte i diagnosi inicial

Aquesta fase s’emmarcaria en el procés de diagnosi i recollida de dades per a la investigació social que 

es presenta. Ha d’implicar una planificació de la proposta de treball d’acord amb la identificació dels 

principals actors del territori, així com també l’anàlisi dels valors tangibles i intangible de l’objecte d’estudi, 

Masquefa, havent analitzat tota la documentació prèviament publicada.

Es plantejarà una anàlisi DAFO des d’una lectura i interpretació clarament territorial a la qual s’haurà 

d’adaptar el procés de creació de marca. En cap cas, el territori quedarà supeditat a les necessitats de 

posicionament i projecció de la marca.

Aquesta primera fase també contempla la posada en marxa d’un procés de comunicació del projecte cap 

als agents socials, econòmics i la ciutadania. En aquest sentit, es contempla una primera visita al municipi 

per tal que, juntament amb l’Admnistració Local, es pugui fer un acte públic de presentació. 

FASE 2: procés de participació ciutadana

Com hem entredit en el paràgraf anterior, per a poder cercar la participació ciutadana en el procés de 

conceptualització de la marca de territori és molt important que la transparència i la comunicació formin 

part del modus operandi de l’equip de treball. Per això, la participació ciutadana ha de cercar-se després 

d’implementar un programa de comunicació que contribueixi a generar un clima d’interès i que proveeixi 

als participants d’informació simple i directe sobre el projecte i el què s’espera d’ells. 

En aquest punt, les diverses recerques fetes anteriorment i presentades en el quadre anterior (taula 3), ens 

indiquen que la complicitat dels mitjans de comunicació de proximitat és totalment necessària perquè el 

projecte sigui acceptat entre la població i aquesta tingui ganes de participar-hi.

Una vegada detectats els públics d’interès, la participació ciutadana en un procés de conceptualització i 

disseny de marca de territori es pot donar a partir de tres tècniques de recerca aplicada: 

a) Creació de grups focals de discussió

D’acord amb l’Ajuntament, es dissenyaran un màxim de 5 grups de treball distribuïts per sector d’activitat 

a partir dels quals definir dinàmiques grupals i, d’aquesta manera, trenar un valor de marca, així com un 

ideari per a la definició d’un relat territorial. 

Aquests grups de discussió, en forma de taller i que funcionaran a partir d’un qüestionari preestablert 

per l’equip investigador, es recomana fer-los entre els principals grups d’agents del territori: polítics, 

agents socioeconòmics, càrrecs o agents tècnics i consumidors. Es poden ampliar els grups en funció de 

temporalitats del projecte i voluntat d’aprofundiment en les dinàmiques diferenciades que es donen en el 
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territori. Així doncs, en d’altres projectes s’han fet grups focals de discussió, també, per a col·lectius com 

el sanitari, l’educatiu, el vinculat als mitjans de comunicació o els cossos i forces de seguretat.

Aquests grups focals de discussió, que són una de les tècniques més recomanades per a poder cercar 

complicitats en relació a un relat de marca, haurien de ser la principal tècnica de participació ciutadana 

desplegada en aquest projecte, atès els resultats que donen d’alt valor qualitatiu, així com també l’escàs 

marge temporal –un trimestre– per a poder-lo portar a terme.

b) Disseny d’un qüestionari 

Es pot crear i disseminar una enquesta per captar l’opinió de la ciutadania al voltant dels valors i/o atributs 

diferencials de la zona. Aquest qüestionari es pot vehicular mitjançant la xarxa d’internet, per agilitzar la 

seva propagació entre els residents. No hi haurà cap estratificació del qüestionari a fi efecte de poder 

donar l’opció a tots els ciutadans.

c) Entrevistes en profunditat

Es podria fer una selecció de personalitats del territori que, per la seva vàlua, trajectòria, coneixement, 

reputació i/o prestigi, mereixen fer-los una entrevista en solitari per captar les seves suggerències i/o 

impressions. Aquestes entrevistes complementen, sobretot, les aportacions dels grups focals de discussió 

o permeten matisar la informació quantitativa que pot sortir de les enquestes que es fan a la ciutadania.

Per al desenvolupament d’aquesta tècnica es preveuen unes 5 entrevistes en profunditat a personatges 

destacats de la vida social de Masquefa, programades d’acord amb l’Ajuntament a partir de novembre de 

2021 i una vegada analitzada la informació prèvia que s’hagi trobat per fer la diagnosi prèvia.

El desplegament del projecte a nivell d’investigació social queda supeditat a les condicions sanitàries 

que es derivin en el moment d’excussió del projecte de referència, havent previst prèviament adaptar la 

metodologia a un entorn virtual.

FASE 3: elaboració i construcció del relat de marca

Aquesta fase ens ha de permetre organitzar i sistematitzar la informació recollida en el treball de camp, 

havent aplicat una o diverses tècniques d’investigació social. D’aquesta manera, la posada en comú de 

tota la informació obtinguda ens ha de permetre elaborar un relat de marca i conceptualitzar les bases 

per a la seva futura utilització.

Aquest relat de marca ha de transformar-se, si l’Administració ho creu pertinent i havent entregat com a 

punt i final del treball de camp per part de l’equip investigador un briefing executiu, en una imatge gràfica 

i, finalment, traslladar-se tot plegat en un document, que hauria de concebre’s com el reglament d’ús de 

la marca i la manera com s’ha d’implementar la imatge gràfica que se’n derivi (logotip i eslògan) a tots els 

suports possibles i accions.
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6. Calendari i fases d’execució

Taula 4. 
Cronograma d’activitats

4t
Trimestre 

2021

1r
Trimestre 

2022

2n
Trimestre 

2022

3r
Trimestre 

2022

4t
Trimestre 

2022

Reunions de seguiment amb l’equip de 
treball de l’Ajuntament de Masquefa

Fase 1

Elaboració i planificació de la proposta de 
treball

Presentació del projecte a la comunitat 
de Masquefa

Identificació dels actors principals que 
han de formar part del procés de definició 
de marca

Realització del DAFO, conceptualització i 
definició dels valors de marca 

Fase 2

Reforçament del programa de 
comunicació i sensibilització social, previ 
a l’inici del treball de camp.

Treball de camp: definició i 
desenvolupament dels tallers 
participatius, entrevistes en profunditat i 
enquestes.

Fase 3

Buidatge del treball de camp, elaboració 
del relat de marca i/o narrativa territorial. 

Concreció d’un briefing executiu

Elaboració de les recomanacions per al 
disseny de logotip i eslògan, i redacció del 
reglament d’implementació.
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Per a portar a terme l’execució d’aquest pla d’accions, es fan les següents recomanacions i previsions 

temporals:

-  Durant el juliol i primera quinzena de setembre, l’Ajuntament de Masquefa serà l’encarregat de facilitar 

a l’equip investigador de la UVic-UCC la documentació de context per a poder elaborar la diagnosi inicial 

del projecte. La tipologia de documntació que es demana és: infomes de promoció econòmica o altres 

plans de desenvolupament local que hagi tingut el poble al llarg de la seva història, relació de marques 

turístiques o altres marques que s’hagin fet, documentció històrica que sigui d’interès, plans estratègics 

o de màrqueting, pla d’acció municipal (PAM), altres documents tècnics que serveixin per fer una radio-

grafia socioeconòmica del municipi.

-  Durant el setembre s’ha de convocar una reunió oberta a la ciutadania per a poder explicar el projecte i 

fer-los una presentació del mètode científic que portarà a terme l’equip investigador. També es recoma-

na emetre nota de premsa sobre l’inici del projecte o tenir contactes amb alguns periodistes que s’hau-

rien de convertir en còmplices de la iniciativa.

-  A partir d’inici d’octubre, l’Ajuntament de Masquefa ha de facilitar als investigadors la relació de parti-

cipants als grups focals de discussió previstos, per tal que es puguin concretar (a través de Zoom de la 

UVic-UCC) durant el mes d’octubre i novembre. A cada grup de discussió hi participarà una tècnica de 

l’Ajuntament i dos membres de l’equip investigador.

-  A inici de novembre, Ajuntament de Masquefa i equip investigador han de pactar les entrevistes en pro-

funditat que s’han de portar a terme, durant els darrers mesos de 2021 a través de Zoom. També, hi ha 

d’haver la redacció final de l’equesta oberta a la ciutadania, a partir de l’anàlisis i la diganosi inicial que 

s’hagi fet durant els mesos anteriors.

-  Entre gener i febrer de 2022 s’ha de poder concretar una visita a Masquefa per part de l’equip investiga-

dor per tal de conèixer en profunditat el municipi i poder entendre de primera mà la idiosincràsia de la 

seva gent. Aquest visita hauria de contemplar: a) sessió de treball amb l’alcalde/càrrecs polítics impli-

cats i b) visita a la ciutat acompanyats d’aquells agents que siguin d’interès.



Estudi de conceptualització, disseny i creació de la marca del municipi de Masquefa / 013

7. Resultats esperats

S’espera aconseguir de forma consensuada, democràtica i participada (de baix a dalt), la concreció d’un 

relat pel municipi de Masquefa, que es despendrà de la prèvia definició d’una marca territorial que esde-

vindrà un element d’acompanyament, potenciació i posicionament d’aquest territori.

El que es pretén, en definitiva, és fer emergir un element identitari o d’identificació local que cohesioni la 

varietat de públics interessats en aquest municipi per tal de generar un entorn col·laboratiu i de creixe-

ment en base a uns valors i atributs que es desprenen d’una identitat compartida i consolidada. De fet, 

aquesta és la principal aportació de la disciplina del branding territorial: la capacitat de plantejar la marca 

de territori com un dispositiu per a la gestió d’identitats locals i territorials.

Al final d’aquest procés de disseny i conceptualització de la nova marca, s’espera que el municipi de Mas-

quefa pugui aprofundir i trenar un millor sentiment de pertinença per part de la seva ciutadania, es pugui 

reforçar l’orgull local entre els actors que s’hi donen vida, així com serveixi per a promoure les potenciali-

tats del municipi per encarar millor el seu desenvolupament urbà, econòmic i social.

8. Indicadors d’avaluació de l’acció

S’escau, també, si el contractant ho considera pertinent, l’establiment d’un procés d’auditoria a partir del 

qual comprovar, sobre la marxa, l’eficàcia i l’eficiència de les actuacions proposades i, si es dóna el cas, 

repensar determinades línies d’actuació en funció de noves necessitats. En aquest cas, es proposen 5 

reunions de seguiment, una de trimestral durant el temps que duri l’execussió del projecte.

9. Pressupost desglossat per fases

Concepte Import

Fases 1 i 2 10.000 €

Fase 3 4.500 €

Total (IVA inclòs) 14.500 €

La UVic-UCC emetrà una factura per a la primera i segona fase abans de 31 de desembre de 2021 i, per a 

la tercera, abans de 31 de desembre de 2022.
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10. Identificació de la institució que es proposa per fer el servei 

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) és una institució oberta al territori. 

Entre els seus objectius fundacionals hi ha el de la transferència de coneixement1, a partir del treball en 

col·laboració amb les entitats i organitzacions del seu entorn.

D’una banda, doncs, des del Vicerectorat de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic-UCC s’aposta 

estratègicament per l’estudi aprofundit de les marques de territori com un dels vectors fonamentals de 

projecció d’identitats geogràfiques en temps de globalització. En aquest sentit, a la nostra Universitat s’ha 

constituït un grup de recerca (TRACTE), on una de les seves línies prioritàries d’investigació es concreta en 

la definició i anàlisi dels processos de comunicació que s’esdevenen des del territori a qualsevol escala 

geogràfica. 

D’altra banda, l’empresa associada a la UVic-UCC, EUMO DISSENY I COMUNICACIÓ, treballa, des de fa 

temps, en la dispensa de serveis professionals vinculats al disseny i a la identitat visual.

Així doncs, el que proposem és un exercici de transferència de coneixement entès com una via idònia de 

col·laboració mútua en la generació de marcs de treball eficients i innovadors.

11. El nostre equip

L’equip d’investigació que portarà a terme el treball de camp i la definició del relat de marca està liderat 

pels investigadors del grup de recerca consolidat i reconegut per la Generalitat de Catalunya, Traducció 

Audiovisual, Comunicació i Territori (TRACTE) (SGR 2017 481 GRC). 

Aquest grup acumula una trajectòria netament vincula a la investigació i a la transferència de coneixement 

al sector productiu associat a les marques de territori. En aquest sentit, el grup recerca de referència, 

mitjançant els seus investigadors, ha publicat articles científics en revistes internacionals d’impacte 

(European Planning Studies, Place Branding and Public Diplomacy, Sustainability, Boletín de la Asociación 

de Geografía Española, Amercian Behavioral Scientist, etc.), igualment com ha combinat l’activitat 

investigadora amb el desplegament efectiu de marques territorials en entorns reals (vegis la taula 2). 

Aquest fet ha permès combinar l’activitat de recerca/investigació amb la implementació de marques 

territorials en col·laboració amb diferents administracions públiques.

El grup de recerca treballa també la seva capacitat formativa mitjançant l’acolliment de doctorands que 

volen dirigir la seva activitat investigadora o professional en l’àmbit específic de les marques associades a 

llocs. Destaca, per exemple, que el TRACTE acull un doctorat industrial, juntament amb Fira de Barcelona, 

per tal d’estudiar l’impacte que generen diferents esdeveniments firals arreu d’Europa i la seva incidència 

en la generació de marques territorials, així com un altre doctorant internacional que gaudeix d’una beca 

de Formació de Personal Investigador (FPI). 

1.  Per transferència de coneixement entenem un procés d’aproximació de la universitat al teixit socioeconòmic, en la línia de transvasar-
nos coneixement de forma mútua (en aquest cas, entre una administració local i una universitat) i compartir ofertes de coneixement. 
Per nosaltres esdevé una extraordinària possibilitat d’ incrementar el finançament del grup de recerca TRACTE per a activitats 
d’investigació i innovació (via institucions o empreses).
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a) Investigadors principals

Dr. Jordi de San Eugenio

Doctor en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra per la tesi doctoral La transformació de 

territoris en marques: el posicionament i la diferenciació d’identitats espacials en temps postmoderns. Un 

estat de la qüestió. Director i professor titular del Departament de Comunicació de la Universitat de Vic. 

Col·labora habitualment amb el Departament de Geografia i amb la Facultat de Turisme de la Universitat 

de Girona. Actualment és adjunt al Vicerector de Recerca i Transferència de Coneixement de la UVic-UCC.

Membre del grup de recerca TRACTE (Traducció Audiovisual, Comunicació i Territori) de la Universitat de 

Vic-Universitat Central de Catalunya. Llicenciat en Geografia i en Periodisme, és també Màster en Medi 

Ambient. Els seus interessos d’investigació són propers als processos de comunicació que s’esdevenen 

des del territori, amb especial incidència en el turisme, el paisatge i les marques de llocs. Amb relació a 

aquests temes, ha publicat llibres, capítols de llibre i articles en revistes d’abast internacional. D’entre 

les seves publicacions més destacades cal esmentar: Teoria i mètodes per a marques de territori (2011, 

publicat en castellà el 2012), Manual de comunicación turística: de la información a la persuasión, de la 

promoción a la emoción (2011), de la qual és coordinador i coautor, així com també és coautor, juntament 

amb el Dr. Robert Govers, de Immaginative Communities: Ciudades, regiones y paises admirados (2020).

Més informació:

https://urecerca.uvic.cat/CawDOS/jsf/seleccionPersonalPalabraClave/seleccionPersonal.jsf 

Dr. Xavier Ginesta

Periodista i doctor en Comunicació i Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, 

és professor titular a la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic-UCC, on ha exercit de Vicedegà de 

Promoció i Relacions Externes des de 2013 fins a 2020. Entre 2010 i 2013 va ser el coordinador del grau de 

Periodisme de la mateixa universitat. És investigador del grup emergent TRACTE (Traducció Audiovisual, 

Comunicació i Territori) de la UVic-UCC. La seva recerca està vinculada a la comunicació i l’esport, la 

comunicació política i la comunicació corporativa, havent estat també investigador associat al Centre 

Documental de la Comunicació (CEDOC-UAB), des del 2006 al 2009. 

Més informació:

https://urecerca.uvic.cat/CawDOS/jsf/seleccionPersonalPalabraClave/seleccionPersonal.jsf 

b) Equip de treball

Dr. Joan Frigola

Professor i investigador de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya. Director del Departa-

ment de Comunicació de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic-UCC. Doctor en Comunicació 

Audiovisual per la Universitat de Barcelona. Treballa en el camp de la comunicació digital i la producció 

audiovisual a la xarxa.

Més informació:

https://urecerca.uvic.cat/CawDOS/jsf/seleccionPersonalPalabraClave/seleccionPersonal.jsf 

https://urecerca.uvic.cat/CawDOS/jsf/seleccionPersonalPalabraClave/seleccionPersonal.jsf
https://urecerca.uvic.cat/CawDOS/jsf/seleccionPersonalPalabraClave/seleccionPersonal.jsf
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Dr. Marc Compte

Doctor en Estudis Avançats en Comunicació per la Universitat Ramon Llull (URL), màster universitari en 

Estratègia i Creativitat Publicitàries per la URL, màster en Direcció Cinematogràfica a l’ESCAC i llicenciat 

en Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). 

És professor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i ha estat professor agregat a la UVic-UCC; 

professor col·laborador al Màster Universitari en Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la 

UOC i investigador del grup de recerca interuniversitari Laboratori de Mitjans Interactius. Professionalment, 

treballa com a consultor en comunicació i com a creador de continguts audiovisuals. Ha publicat diversos 

capítols de llibre i articles acadèmics a revistes indexades, nacionals i internacionals.

Més informació:

https://urecerca.uvic.cat/CawDOS/jsf/seleccionPersonalPalabraClave/seleccionPersonal.jsf 

Dra. Cristina Fernández Rovira

Cristina Fernández-Rovira és doctora en Sociologia i Antropologia (Universitat Complutense de Madrid). 

Professora del Departament de Comunicació de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 

i d’ESIC Business and Marketing School. Investigadora del Grup LAPREC (Laboratori de Prospectiva 

i Recerca en Comunicació, Cultura i Cooperació) de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fernández-

Rovira és llicenciada en Periodisme (Universitat Autònoma de Barcelona), té un màster en Conflictologia 

(Universitat Oberta de Catalunya) i un màster en Integració Europea (Universitat Autònoma de Barcelona). 

Els seus principals interessos de recerca se centren en l’economia de l’atenció, la comunicació política, les 

xarxes socials i la transformació digital de la societat, especialment en les conseqüències en les esferes 

política i social de les societats post industrials. Coordinadora editorial de la revista Insights, editada per 

la Facultat d’Empresa i Comunicació de la UVic.

https://urecerca.uvic.cat/CawDOS/jsf/seleccionPersonalPalabraClave/seleccionPersonal.jsf


Estudi de conceptualització, disseny i creació de la marca del municipi de Masquefa / 017

12. Bibliografia bàsica de referència

Anholt, S. (2007). Competitive Identity. United Kingdom: Palgrave-Macmillan.

Anholt, S. (2010). Places. Identity, image and reputation. United Kingdom: Palgrave-Macmillan.

Ashworth, G i Kavaratzis, M. (2010). Towards Effective Brand Management. Branding European Cities and 

Regions. Cheltenham: Edward Elgar.

Dinnie, K. (2011). City Branding. Theory and Cases. United Kingdom: Palgrave-Macmillan. 

Ginesta, X. i San Eugenio, J. (2020). “Rethinking place branding from a political perspective: Urban gover-

nança, public diplomacy and sustainable policy making”. American Behavioral Scientist, DOI: https://

doi.org/10.1177/0002764220975066 

Govers, R. i Go, F. (2009). Place branding. Glocal, virtual and physical identities, constructed, imagined and 

experienced. United Kingdom: Palgrave-Macmillan.

Hernando, M. (2007). El desenvolupament local. Barcelona: UOC.

Moilanen, T. i Rainisto, S. (2009). How to brand nations, cities and destinations. A planning book for place 

branding. United Kingdom: Palgrave-Macmillan.

Muñoz, F. (2008). Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales. Barcelona: Gustavo Gili.

San Eugenio, J. (2011). “La transformació de territoris en marques: el reconeixement i la diferenciació 

d’identitats espacials en temps postmoderns. Un estat de la qüestió”. Tesi doctoral. Barcelona: Univer-

sitat Pompeu Fabra.

San Eugenio, J. (2011). Teoria i mètodes per a marques de territori. Barcelona: Universitat Oberta de Cata-

lunya.

San Eugenio, J. (2011). Manual de comunicación turística: de la información a la persuasión, de la promo-

ción a la emoción. Girona: Documenta Universitaria.

San Eugenio, J. (2012). Teoria y métodos para marcas de territorio. Barcelona: UOC.

San Eugenio, J. (2020). Immaginative Communities: ciutades, regiones y paises admirados. Anvers: Reputo 

Press.

https://doi.org/10.1177/0002764220975066
https://doi.org/10.1177/0002764220975066

	1. Denominació de l’acció i presentació de l’objecte d’estudi 
	2. Justificació o motivació de l’acció
	3. Objectiu general
	4. Objectius específics
	5. Metodologia
	6. Calendari i fases d’execució
	7. Resultats esperats
	8. Indicadors d’avaluació de l’acció
	9. Pressupost desglossat per fases
	10. Identificació de la institució que es proposa per fer el servei 
	11. El nostre equip
	12. Bibliografia bàsica de referència

