
cóm construir la marca de la ciutat:un guió 
experimentat amb 33 passos 
 

a.intents exitossos o fracassats de marca ciutat 
anàlisi a grans trets i conseqüències 

b.marc global com a punt de partida imprescindible 
1.necessitats nuclears a abordar 
necessitats importants a tenir present 
ídem reptes bàsics 
2.oportunitats borroses/fràgils que faciliten innovació diferencial 
3.ciutats de referència a conèixer per aprendre mundials 
4.valaracions ciutat  des dels ciutadans 
valoracions equip govern 
valoracions ciutat futur 
5.dianes estratègiques constantment aplaçades 
6.propostes sector associatiu 
propostes moviments socials 
propostes petites i mitjanes empreses 
propostes líders significatius 
7.estratègies de xarxa amb altres ciutats properes o no tant 
8.síntesi promeses electorals en la pressa de posició 



 
 
 

c.elaboració  del valor  de marca 
9.visió a 15/20 anys:llarg termini,40 línies 
10.missió a 4 anys de govern:curt termini,20 línies 
11.síntesi:valor de marca cívic singular pel posicionament diferencial 
i col·laboratiu,màxim 5 paraules 
12.grans línies de projectes/serveis derivats del valor de marca 
12a.tres projectes d’audàcia/impossibles pel posicionament diferencial 
rotund 
13.revisió del catàleg de serveis actual per adequar-lo al valor de marca 
i afiançar els serveis de proximitat 
14.relat emocional, explicatiu, experiencial, del valor de marca: fets, 
tipus parenostre 

d.direcció de gestió pel valor de marca 
15.quí del públic i de fora: oficialistes i porucs abstenir-se 
16.temps màxim que l’equip disposa i freqüència en les reunions  
17.un dossier de no més de 30 pàgines en el que el pressupost és només 
molt indicatiu i l’equip de govern ha de fer seu(pacte amb l’oposició) 
 
 



e.marc de treball executiu per realitzar-la 
18.què fa l’equip d’equips municipal(calendari execucions) 
19. què una organització mixta pels projectes grans estratègics(quina  i 
calendari execucions) 
20.interrelacions continuades de marca única 
f.estil propi molt singular i memorable 
21.disseny gràfic i audiovisual des d’un concurs públic 
22.desenvolupament  comunicatiu continuat:texts, imatges,colors,mitjans.. 
23.possible elecció del símbol oberta als ciutadans 

g.presentació pública als ciutadans 
(no podem equivocar els primers passsos) 
24.peró abans a l’equip d’equips municipal(compartir idees és 
indispensable) 
25.en espai emblemàtic i presentació no oficialista(tot àgil, molt visual 
i des de molts) 
26.grups de discussió i afiançament 

h.comunicació intensiva com a conversa continuada 
27.què comunicarem especialment en els 4 anys 
28.i cada any, cada 6 mesos 
29.xarxa de mitjans de comunicació:propis, d’altres,virtuals... 
 



 
 
 

i.sistemes d’avaluació 
30.temporals 
31.des de la ciutadania 
32.introducció de millores 
33.comunicació de crisis 
 
 
 


