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Paisatges rurals que parlen de 
marques...



Paisatges d’aigua que parlen de 
marques...



Paisatges de muntanya que parlen de 
marques...



Paisatges de muntanya que parlen de 
marques...



I marques que parlen de territoris...



I marques que parlen de territoris...



I marques que parlen de ciutats i 
regions...



La històrica relació entre marques i llocs s’explica 
pel valor de la procedència...



El valor de la procedència en l’agroalimentari

Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP):
llonganissa de Vic o poma de Girona, entre d’altres.

Les Denominacions d’Origen Protegides (DOP):
l’avellana de Reus o l’oli de Siurana, entre d’altres.

Denominacions d’Origen Vitivinícoles: DOQ Priorat,
DO Montsant o DO Empordà, entre d’altres.



La marca per competir en un emergent mercat 
de llocs...

Construcció de nous sistemes de signes i imatges
que són inseparables de la condició postmoderna.

Capacitat significant dels territoris!

Construcció de relats (storytelling) i de continguts de
marca (brand content) en funció de la capacitat de
produir significats i de generar valor de marca des del
territori.

El valor del territori genera valor de marca.



La marca de territori: què?

Gestió d’identitats mitjançant la marca de territori

COMPETITIVITAT

Reconeixement + Diferenciació

POSICIONAMENT



La marca de territori: què?

MARCA DE TERRITORI

Qualsevol espai geogràfic al qual s’associa una marca

ESPAI
NACIONAL

ESPAI
ESTATAL

ESPAI
REGIONAL

ESPAI
URBÀ I/O

METROPOLITÀ

ESPAI
TURÍSTIC

ESPAI
AGRARI, RURAL I 

NATURAL



Marca de territori?

Dispositiu de gestió de percepcions amb capacitat
per defensar els valors diferencials d’un lloc amb
relació a la resta de llocs. La seva finalitat és valoritzar
una identitat singular que, al seu torn, permetrà
assolir un determinat posicionament (López-Lita i
Benlloch, 2006).



Una marca de territori NO és...

Una excentricitat més provinent de l’àmbit de la
comercialització de mercats (màrqueting).

Una forma inútil i absurda de malbaratar diners
públics en publicitat, banderoles i displays dels quals
ningú té notícia d’on surten ni per què serveixen.

Una opció de minimalisme territorial.

NOMÉS un logotip i un eslògan.



De la marca comercial a la marca de territori

MARCA DE TERRITORI

INTERESSOS I 
TRANSCENDÈNCIA PÚBLICA

Vinculada a processos de reivindicació
identitària, dinamització econòmica

i desenvolupament local

Alts nivells de complexitat
i incontrolabilitat

ÀMBIT DE MERCAT

Ampli bagatge de gestió 
en l’esfera corporativa

S’imposa el ‘fer’
en detriment del

‘saber fer’



Els conceptes clau

L’experiència amb 
el lloc 

(place experience)
El sentit de lloc
(sense of place)

Identitat del lloc
(place identity)

Imatge del 
lloc 

(place image)



La marca de país

Entitat geogràfica + límits administratius.

L’efecte del país d'origen vinculat a estereotips
(puntualitat suïssa o moda italiana).

La importància de la procedència (made in...).

Efecte halo: relació entre marques comercials i de
països.



La marca de nació

Connotacions simbòliques i de representativitat.

Construcció de marca de nació (nation branding).

Interessos comunitaris i de representativitat global

Orgull de pertinença (branding intern)

Rebranding



La marca de ciutat

La ciutat és el paradigma de l’espai públic.

Espai transaccional (de compra i venda) per
antonomàsia.

Punta de llança de molts països i nacions.

L’espai de l’economia creativa (Richard Florida).

Obsolescència de l’estat-nació.



La marca de destinació turística

Pionera en la relació entre marques i territoris.

Aparador de l’espai geogràfic.

Catalitzadora d’allò interior cap a l’exterior.

Paradigma postmodern del consum estètic de
l’espai.

La marca total.



Objectiu de les marques territorials

Impulsar la dinamització econòmica del territori amb
l’horitzó final (i únic) de millorar la qualitat de vida de
les persones que hi viuen.



El paper del paisatge en la definició 
d’identitats territorials competitives...

El paisatge (tangible i intangible) és un valuós
element de representació i projecció d’identitats
territorials, ja sigui de forma induïda o bé espontània.



El paper del paisatge en la definició 
d’identitats territorials competitives...



El paper del paisatge en la definició 
d’identitats territorials competitives...



El paper del paisatge en la definició 
d’identitats territorials competitives...



El paper del paisatge en la definició 
d’identitats territorials competitives...

La imatge es transforma en una mercaderia que ofereix una sortida
fidedigna a gran part dels renovats desitjos de compra-venda de
productes, serveis i territoris.

El consum de paisatge (tangible i intangible) esdevé un element físic i
simbòlic clau per a la representació i l’evocació territorial, així com per al
desplegament de qualsevol estratègia de branding de llocs.

S’experimenta una renovada tendència de consum visual (a través
d’imatges) destinada a posseir, conquerir o bé colonitzar 'noves'
geografies transformades en béns transaccionals.



El paper del paisatge en la definició 
d’identitats territorials competitives...

En l'actual producció i posterior consum d’imatges territorials, el
màrqueting, i actualment el branding, exerceixen un paper decisiu com a
indústries culturals líders en la producció d’artefactes estètics. En aquest
punt, l’espai geogràfic adopta la categoria d’al·legòric o simbòlic.

El branding de llocs exerceix el paper de símbol descodificador d’una
nova llegibilitat estètica del territori, a més d’afegir valor a les
característiques d’un espai geogràfic que busca projectar, unificadament,
l’acumulació de símbols que el singularitzen.

És així com les marques de territori s’identifiquen i es manifesten
plenament integrades en aquesta nova economia de símbols i espais tan
pròpia del capitalisme tardà.



El paper del paisatge en la definició 
d’identitats territorials competitives...

El paisatge, en l’univers del branding de llocs, representa un element
essencial amb què treballar els aspectes simbòlics i identitaris presents en el
territori, per la qual cosa s’ha acabat transformant en una peça clau en la
promoció de territoris i ciutats, i no només en el marc d’estratègies de
promoció turística, sinó també –i especialment– en els processos de creació i
projecció d’identitats territorials.



Marques, sentit de lloc, competitivitat i 
paisatge



Marques, sentit de lloc, competitivitat i 
paisatge



Marques, sentit de lloc, competitivitat i paisatge



Marques, sentit de lloc, competitivitat i 
paisatge



El valor del ‘made in’ traslladat a l’agroalimentari i
a la gastronomia...



El valor del ‘made in’ traslladat a l’agroalimentari i
a la gastronomia...



El valor del ‘made in’ traslladat a l’agroalimentari i
a la gastronomia...



L’agroalimentari emfatitza el valor de la
procedència, fins i tot en espais globals...
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Haycosasquenocambian, comonuestra charcutería. PorqueenCarrefour, pensamosque lamejor formadedisfrutar de los

productosdecada tierra esprepararlosde formaartesanal y tradicional, utilizandosolo losmejores ingredientesnaturales.

Poresoencontrarás losmejores jamones,embutidosyquesosdenuestropaís.

Losmejores jamones, embutidos y quesos
de todas las regiones están en Carrefour.

JAMONES y QUESOS
ANDALUCÍA

Jamón IbéricoD.O.P.
Huelva

ARAGÓN

JamónD.O.P.
Teruel

CASTILLAY LEÓN

Jamón IbéricoD.O.P.
Guijuelo

EXTREMADURA

Jamón IbéricoD.O.P.
Dehesa de Extremadura

ANDALUCÍA

Queso curado
COVAP

CANARIAS

QuesoD.O.P.
Majorero

CASTILLA - LAMANCHA

QuesoD.O.P.
Manchego

GALICIA

QuesoD.O.P.
ArzúaUlloa

NAVARRA

QuesoD.O.P.
Roncal

PAÍS VASCO /NAVARRA

QuesoD.O.P.
Idiazábal

VALENCIA

Queso
Tronchón

MADRID

Queso curado
CampoReal

MURCIA

QuesoD.O.P.
deMurcia al Vino

CATALUÑA

Queso curado
Garrotxa

EXTREMADURA

D.O.P. Torta
del Casar

CANTABRIA

QuesoD.O.P.
Quesucos de Liebana

CASTILLAY LEÓN

QuesoD.O.P.
Zamorano

ASTURIAS

QuesoD.O.P.
Cabrales

BALEARES

QuesoD.O.P.
Mahón -Menorca

I.G.P. Jamón
Trevélez

Jamón IbéricoD.O.P.
Los Pedroches

rca

MANCHA
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Cada día, el mejor embutido
artesanal de tu región en todas
nuestras tiendas deCataluña.

FUET EXTRAODE SABORES

DE LAGARROTXA
Procedente deOlot















La relació entre branding territorial i 
desenvolupament local

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



La relació entre branding territorial i 
desenvolupament local

Les marques associades a llocs són dispositius essencials
en la lluita per captar recursos en un context d’emergent
competència entre territoris.

Proveeix una guia estratègica pel desenvolupament dels
llocs.

Facilita un fòrum molt valuós per a la cooperació entre
públics interessats en la marca i, per extensió, en el
territori.

Ajuda a maximitzar l’experiència positiva amb els llocs.



La relació entre branding territorial i 
desenvolupament local

Construeix una ‘història’, una narració del lloc (storytelling).

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

Estableix associacions i complicitats amb la planificació
estratègica del territori.

Afavoreix la construcció col·lectiva del significat de lloc.



La relació entre branding territorial i 
desenvolupament local

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

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

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

Transferència de la identitat i del valor de marca del
territori als productes i serveis locals (el ‘boom’ de les fires).
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