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1. Introducció
Aquest Pla estratègic de comunicació de la Direcció de Comerç ha de
ser el full de ruta per al disseny, implementació i anàlisi de l’estratègia
de comunicació per a l’actual mandat. En concret, ha de posar especial
èmfasi en les accions de consolidació plantejades per al període 20162019.
Documents de partida
El principal document de partida d’aquesta Estratègia de Comunicació és la:
Proposta d’estratègia, objectius i actuacions vers el comerç de Barcelona 2016-2019.
Proposta de pla de treball: Estratègia, prioritats i objectius de l’acció de govern vers el
comerç de Barcelona

Altres documents que són clau per la construcció d’aquesta Estratègia de Comunicació són:
Pla de Comunicació de Barcelona 2016
El comerç a Barcelona 2015
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2. Context
El comerç constitueix una de les principals activitats econòmiques de
Barcelona, generadora d’ocupació, que contribueix a crear barris vius i a
fomentar la cohesió social de la ciutat.
Barcelona ofereix un ventall comercial basat en la combinació del comerç de proximitat,
tradicional d’origen familiar, grans marques internacionals i comerç innovador. Aquest
comerç distribuït per la ciutat ajuda a crear un model de ciutat única, ciutat mediterrània,
ciutat de comerç.
Existeixen 22 nuclis comercials a Barcelona on es pot passejar, mirar, comprar, menjar i
gaudir d’activitats de lleure. Una oferta plural i de qualitat.
El comerç de Barcelona és un dels sectors estratègics de la ciutat, tant pel seu pes
econòmic i generador d’ocupació, com pel seu paper integrador i cohesionador, que
vertebra i dinamitza els barris i enriqueix la vida quotidiana. Es tracta d’un comerç de
proximitat, singular, de qualitat i culturalment divers, que dota d’identitat a Barcelona,
alhora que actua com a reclam turístic i és un testimoni de la història i el paisatge urbà de la
ciutat.
L’Ajuntament de Barcelona vol mantenir viu i competitiu aquest model preservant la
proximitat i la seva competitivitat, prestigiant la carrera professional del comerciant,
afavorint el relleu generacional, situant la innovació com a eix vertebrador, enfortint la
relació del comerç amb altres sectors econòmics per fomentar la creació d’ocupació i
impulsar la compra i el consum responsable.
Amb aquest objectiu, el 2016 es presenta el Pla d’actuació municipal 2016-2019 (PAM).
Aquesta mesura de Govern recull, entre d’altres, les línies mestres de treball del nou govern
municipal en relació al Comerç a Barcelona. Aquesta proposta, que és viva i s’ha d’anar
conformant i detallant, vol assegurar una política coherent i homogènia, amb una visió que
inclou les iniciatives i estratègies que s’implantin en els diferents àmbits. Les principals
línies d’actuació són:

PROMOURE EL COMERÇ DE PROXIMITAT, SOSTENIBLE I RESPONSABLE
Construir entre actors del territori (associacions de productors, teixit comercial,
empresarial, associatiu, ciutadans, etcètera) plans integrals de desenvolupament
socioeconòmic als districtes. Aquests plans han de dibuixar una estratègia compartida de
reforçament i promoció d’emprenedoria, empresa, comerç o ocupació.
Consolidar la presència de comerç a tota la ciutat i descentralitzar les polítiques
comercials, donant suport, preferentment, a les zones amb més necessitat de millora de les
activitats comercials.
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Promoure un comerç responsable i sostenible, amb la promoció i el foment del
producte ecològic i sostenible de proximitat, així com la conscienciació dels consumidors i
les consumidores.
Promoure la millora de la competitivitat del comerç mitjançant la formació continuada,
la digitalització, la innovació i la creació de nous formats i models comercials.
Promoure la continuïtat i la rehabilitació ambiental dels comerços. Amb aquest
objectiu, s’impulsaran mesures per protegir i promocionar comerços de Barcelona, en
particular s’establirà una línia de subvencions pels comerços històrics i emblemàtics.
Promoure la participació del comerç d’origen divers en les estructures associatives i els
recursos i serveis municipals.

FOMENTAR L’OCUPACIÓ EN L’ÀMBIT DEL COMERÇ
Aplicar un conjunt de mesures adreçades als i les professionals que treballen per al i en
el comerç de la ciutat des de diferents òptiques, que inclou, entre d’altres, una estratègia
de digitalització del comerç de proximitat.
Desenvolupar un Pla de formació continuada per als i les comerciants, orientat a la
incorporació de plans de negoci i màrqueting i la qualitat i la personalització de l’atenció al
consumidor. Propostes que prioritzin uns treballs qualificats i de qualitat amb la creació
d’un centre d’informació/formació del comerç a Barcelona.
Habilitació d’espais d’informació especialitzats en comerç, que vertebrin i facilitin
itineraris formatius de l’actual oferta existent a Barcelona.
Reconèixer la carrera professional del comerciant i atraure talent jove per contribuir al
relleu generacional.
-

Reforçar el model associatiu i participatiu i impulsar fórmules de cooperació comercial.

Crear sinèrgies amb altres sectors (turisme, restauració, hoteleria, cultura, noves
tecnologies, arts escèniques, arts gràfiques, disseny, moda, etc.)

PROMOURE LA INNOVACIÓ
-

Implementar una estratègia de digitalització del comerç de proximitat.

Impulsar mesures per ambientalitzar els establiments i la gestió: estalvi d’energia,
eficiència energètica, prevenció de residus, millora de la recollida selectiva, reducció del
consum d’aigua, reducció de la contaminació, mobilitat sostenible, etcètera.
Promoure noves fórmules innovadores de cooperació per amplificar l’impacte dels
projectes o assumir nous reptes (compra conjunta, compartir recursos i despeses, etc.).
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3. Visió i missió
Què volem aconseguir? Quin serà el vincle existent entre la ciutat i el
Comerç fins el 2019?
VISIÓ
Que el comerç de Barcelona, com a motor econòmic de la ciutat, sigui un espai de trobada,
vertebrador de valors socials i sostenibilitat, liderat per uns professionals reconeguts i un
teixit associatiu innovador.

MISSIÓ
El comerç de Barcelona proporciona productes de qualitat, promou l’economia i l’ocupació,
i vertebra l’articulació social dels barris. La compra de proximitat quotidiana és l’eix bàsic
per mantenir el model de ciutat sostenible i responsable que volem. Cal educar i
conscienciar la ciutadania sobre la responsabilitat que suposa l’acte d’anar a comprar.
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4. Valors
Construïm relat entorn els valors que defineixen el caràcter
transformador del Comerç.
Per tal de contribuir a l’impuls del Comerç com a sector estratègic de la ciutat, cal dissenyar
un pla de comunicació que respongui als valors de proximitat, sostenibilitat, integració i
innovació.
AGENTS






Producte: de qualitat, variat i sostenible.
Professionals: experts, tracte personalitzat, innovadors, professionals
Comerç: distribuït per la ciutat, acollidor en la versió offline, també per canals digitals,
vinculat al seu barri/entorn
El sector: organitzat, actiu, motor econòmic.
Ciutadania: responsable - coresponsable del model de ciutat que volem

•Tracte personalitzat
•Proper i corresponsable
•Implicat amb el barri
•Associat, influent en la
governança de la ciutat

Proximitat

Sostenibilitat

•Producte ecològic
•Professionals responsables i
amb bones pràctiques
ambientals
•Accessible a peu

Responsabilitat

Integració
•Producte divers
•Professionals experts
•Acollidor i cohesionador
•Sector organitzat amb identitat
i sentit de pertinença
•Espai de relacions socials

Dels comerciants
Del sector i entitats

Innovació
•Producte de qualitat
•Professionals innovadors
•Espais en procés de
digitalització
•Motor econòmic
•Noves fòrmules associatives

De la ciutadania
De l’Ajuntament
6

5. Anàlisi estratègic
L’anàlisi DAFO explora les fortaleses que cal explotar, les debilitats que
cal minimitzar, les oportunitats a aprofitar i les amenaces a combatre.
Debilitats

Amenaces

Dificultat per a que el propi ciutadà
entengui els beneficis de la coresponsabilitat
i es conscienciï de la rellevància de l’acte
d’anar a comprar.

Pressió del mercat i activisme empresarial

Retard en la digitalització del teixit
comercial de la ciutat.
Dificultats per atraure talent jove i
contribuir al relleu generacional

Pressió mediàtica i del sistema financer
La inèrcia de nous hàbits de consum
irreflexius i/o irresponsables de la ciutadania
Vendes a través d’Internet
Monocultius comercials
Pèrdua de massa crítica
Falta de consciència davant la necessitat
d’actualització

Fortaleses

Oportunitats

Sector estratègic de la ciutat

Liderar el model de comerç sostenible i
responsable que volem

Els valors del Comerç de Barcelona
Tradició cultural mediterrània
Sector organitzat amb identitat i sentit de
pertinença
Producte de qualitat, divers i sostenible
Professionals experts i responsables, amb
bones pràctiques ambientals, que ofereixen
un tracte personalitzat.

Fomentar la cohesió social i vertebrar els
barris
Impulsar la creació d’ocupació
Oferir riquesa cultural a l’abast de tothom
Impulsar noves fórmules innovadores de
cooperació per amplificar l’impacte dels
projectes o assumir nous reptes
Desenvolupament d’organitzacions
territorials APEUS
Sinèrgies amb sectors punters
Digitalització / incorporació TICS
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6. Relat
Hem de construir un relat atractiu, coherent i amb uns personatges
(comerciants i consumidors) i uns missatges clau.
MISSATGES CLAU
Proximitat
o

Els comerciants són empresaris experts que ofereixen atenció
personalitzada, bon tracte i seguiment al client.

o

El comerç de proximitat ofereix un producte local, de qualitat i variat.

Sostenibilitat
o

El comerç de proximitat és accessible a peu i els comerciants són
professionals responsables amb bones pràctiques ambientals.

Integració
o

El comerç és un espai de relacions socials bàsiques per la convivència.

o

El comerç d’origen divers dels barris ofereix riquesa cultural a l’abast de
tothom.

Innovació
o

El comerç és un motor econòmic innovador, generador d’ocupació

o

L’Ajuntament, amb el sector, promou estratègies d’innovació digital,
econòmica i social.

Responsabilitat
o

El comerç de proximitat de Barcelona és fonamental per mantenir el model de
ciutat sostenible i responsable que volem.

o

El sòlid teixit associatiu comercial de la ciutat és clau per vertebrar aquest
projecte de ciutat.

o

El comerç de proximitat aporta un paisatge urbà únic i singular, identitari
de Barcelona.
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7. Mapa de públics
El mapa de públics del Comerç estableix quatre grans tipus de públic:
interns, especialitzats, generalistes i internacionals.
Interns
Els públics interns són tots aquells que tenen una relació directa amb l’Ajuntament de
Barcelona. Cal distingir entre aquells que participaran directament en el disseny i
implementació de les accions de comunicació i la resta de departaments i àrees de
l’Ajuntament que, si bé no intervenen directament en el procés comunicatiu, juguen un
paper fonamental en la difusió dels missatges clau. Dins d’aquest darrer grup també hi
tenim dos sectors: els responsables municipals de districtes i d’àrees municipals i el
personal intern del propi Ajuntament i de les empreses municipals.
Ajuntament de Barcelona i els seus treballadors
Responsables municipals: Districtes i àrees

Especialitzats
Són tots aquells col·lectius de professionals o especialistes en l’àmbit del comerç i cal trobar
un punt exacte de col·laboració amb cada col·lectiu de cara a trobar la millor manera de
construir un benefici mutu. Un punt d’equilibri on contribuí al benefici comú sigui molt
millor que quedar-se anclat en el benefici individual. Cal buscar la manera de realimentar el
sistema, de cercar els mitjans per a que tots aquests col·lectius s’impliquin voluntàriament
en la cerca de retorn social, en l’impuls e la seva responsabilitat social, per passar d’una
simple lògica comercial mercantilista individual a una nova lògica que condueixi a noves
formes de comerç, més sostenible i responsable.
Comerciants
Entitats del sector
Mitjans de comunicació especialitzats
Consell Ciutat i Comerç
Gremis i Entitats empresarials (Cambra de Comerç, PIMEC)
Grans empreses
Escoles de negoci i universitats
Influencers vinculats amb l’àmbit del Comerç
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Generalistes
Són tots aquells col·lectius receptors dels beneficis generals de la implantació de noves
línies estratègiques del Comerç.
La Comunicació amb aquests públics ha d’estar allunyada de tecnicismes i anglicismes,
apropada a la realitat del ciutadans.
La Ciutadania: compradors i consumidors
Organitzacions de consumidor
Mitjans de comunicació generalista
Emprenedors
Professorat de centres educatius
Turistes
Internacionals
La relació amb els públics internacionals és de vital importància per múltiples motius.
Observar, col·laborar o compartir projectes amb altres ciutats aporta coneixement,
aprenentatge i possibles solucions a desafiaments que són comuns arreu del planeta. La
riquesa que aporta la diversitat de pensaments, situacions i reptes no és assolibles
únicament des de la individualitat dels projectes de transformació local.
Gestors públics i privats d'altres ciutats per compartir sinèrgies
Organitzacions internacionals de gestió del Comerç

Pla
Comerç
Públics
Interns

• Ajuntament de Barcelona i els seus treballadors
• Responsables municipals: Districtes i àrees

Públics Especialitzats

Públics Generalistes
Públics Internacionals

• Comerciants i entitats del sector
• Mitjans especialitzats
• Consell Ciutat i Comerç
• Gremis i Entitats empresarials
• Grans Empreses
• Escoles de negoci i universitats
• MItjans de comunicació
• Ciutadania: compradors consumidors
• Emprenadors i professorat
• Turistes
• Gestors poúblics i privats d'altres
ciutats
• Organitzacions internacionals de gestió
del Comerç
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8. Objectius generals de
comunicació
La tasca comunicativa de la Direcció de Comerç ha d’anar dirigida a la
consecució dels següents objectius:
General:
Objectiu 7
Crear comunitat entre comerciants, entitats i ciutadania.

Per a la ciutadania:
Objectiu 1
Difondre l’activitat al voltant del comerç.
Objectiu 2
Remarcar la qualitat, l’excel·lència i l’importància del comerç de proximitat, sostenible i
responsable.
Objectiu 3
Generar consciencia del patrimoni comercial i la seva aportació com a valor cultural,
històric i turístic.

Per als comerciants:
Objectiu 4
Difondre serveis i informació al comerciant.
Objectiu 5
Prestigiar la professió i atraure el talent jove i emprenedor, així com promoure la innovació
i la competitivitat.
Objectiu 6
Promoure la modernització de l’estructura associativa i reforçar l’atractivitat de les zones
amb menys ocupació comercial.
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9. Canals de comunicació
Els canals de comunicació són tots aquells suports, eines i recursos,
propis o externs, que tenim al nostre abast per difondre els nostres
missatges.
Per tal de comptar amb un ecosistema de canals de comunicació eficaç que garanteixi que
els nostres missatges arribin als públics objectiu, convé distingir entre canals propis i de
tercers, i canals especialitzats i generals.
CANALS
PROPIS
Campanyes
Atenció ciutadana
Intranet AJBCN
Web Comerç

Web AJBCN

Twitter Comerç

XXSS AJBCN
Districtes

Butlletí Comerç

Web Districtes
Butlletí Districtes

Premsa AJBCN

CANALS
ESPECIALITZATS

CANALS
GENERALISTES

Influencers
Mitjans
especialitzats

Blogs i webs
temàtics

Mitjans
generalistes
XXSS

Empreses

Contingut de marca

Administració
pública

Mitjans del sector

CANALS DE
TERCERS

12

Canals propis especialitzats de la Direcció de Comerç:
PLATAFORMA
WEB

CANAL
Comerç:
www.barcelona.cat/comerç

Twitter

@BCN_Comerç

Newsletter

OBSERVECIONS
Continguts del Pla, Projectes del Pla,
Actualitat i Agenda
Actualitat, comunitat
Mensual, destaca les notícies més
importants

Els canals propis especialitzats són els que es relacionen bàsicament amb els públics
especialitzats, tant locals com globals. És per això, que caldria valorar l’ampliació d’aquest
llistat de canals, per tal d’interactuar més aquells col·lectius de l’àmbit i ajudar a generar
una comunitat.

Canals propis generalistes:
DEPARTAMENTS
Continguts

PLATAFORMES

CANALS

Redaccionals
Vídeo
Fotos
Branded Content

Direcció de Serveis
Publicitaris

Creativitat

Campanyes publicitàries
Accions publicitàries

Mitjans de comunicació

TV
Ràdio
Premsa
Internet
Exterior
Accions Especials

Internet

Web Ajuntament

www.barcelona.cat

Xarxes Socials

Twitter, Instagram, Facebook, Youtube

Marketing digital
Webdocs
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Premsa

Notes de Premsa
Dossiers de Premsa
Convocatòries de Premsa
Rodes de premsa

Districtes

10 Districtes

Webs
Xarxes Socials
Butlletins
Fulleteria
Accions al territori

Sectors

Barcelona Activa

Web
Xarxes socials
Butlletins
Fulleteria
Accions

Escoles
Comunicació interna

Programes educatius

Intranet
Butlletí intern

Direcció d’Atenció a la
Ciutadana

010
OAC
Quiosc Punt BCN
OVAC

Altres canals:
Òrgans de participació:
Consell Ciutat i Comerç
Grups de treball
Personals:
Reunions entre tècnics de comerç, presidents d’Eixos Comercials, Prescriptors, etc.
Presentacions / Jornades participatives
Visites de promotors contractants
Contactes amb els mitjans del sector
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10. Accions de comunicació
Les accions de comunicació i relacions públiques són el conjunt
d’actuacions, genèriques i específiques, que configuren el pla de treball
de la Direcció de Comerç.
Accions de comunicació permanents
Les accions de comunicació permanents són aquelles que afecten de manera transversal a
tots els públics i que fan referència a les eines i canals permanents de comunicació de la
Direcció de Comerç.
En concret, són les següents:
A.

Creació d’una línia gràfica

B.

Renovar el web municipal de Comerç

C.

Recopilació de notícies d’actualitat, publicacions, vídeos, àudios i imatges i publicació a

la web i a les xarxes socials d’aquests continguts relacionats amb el comerç a Barcelona i els
seus valors. Aquests continguts es publicaran a la web amb una periodicitat mínima de dues
notícies setmanals i de 7 piulades de twitter diàries.
D.

Crear un espai de comunicació amb el sector i generar comunitat

E.

Elaboració de material segons necessitats

F.

Disseny i execució d’una campanya de comunicació ciutadà

G.

Elaboració de materials a mida per diferents serveis municipals

H.

Realització d’una campanya d’influencers

I.

Gestionar el banc d’imatges

Accions de comunicació específiques
Del Pla de treball de la Direcció de Serveis i Comerç (annex 1) se’n
deriven les següents accions de comunicació específiques:
LE 1 – Construir de manera compartida, amb el sector, el model
comercial de la ciutat
- Crear una base de dades després d’identificar el mapa d’interlocutors, per donar
resposta a la transversalitat del món del comerç vers la ciutat.
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- Difusió de les eines de participació en temes de comerç (Forum i Consell Ciutat
de Comerç)
- Difusió de les mesures que adoptin els òrgans de participació

LE 2 – Garantir un marc jurídic que doni seguretat i facilitar el seu
compliment
- Difusió de les noves ordenances .
- Divulgació dels VID: Valors d’innovació i desenvolupament, així com de les
jornades APEUS/BIDS

LE 3 – Suport a un comerç de proximitat i socialment responsable
-

Desplegament del Programa Comerç + Sostenible a tota la ciutat
Difusió dels serveis dirigits a la gent gran des del comerç

-

PREMI COMERÇ DE BARCELONA
Impulsar i reforçar el 20è Premi Comerç de Barcelona com a trobada del sector, i
donar-li més visibilitat. Millorar la difusió del premi a tot el comerç de Barcelona.
Difusió i informació del premi comerç de Barcelona. Aquest premi vol reconèixer
i valorar l’esforç que dia a dia du a terme el col·lectiu de persones que integren
el sector comercial i que contribueixen a fer de Barcelona una ciutat moderna i
dinàmica, una ciutat de compres amb una oferta àmplia, competitiva i de
qualitat.
Accions dins aquest apartat: dossier de premsa, retransmissió en directe per
twitter, fotografies i vídeo promocional.
Accions pels premiats: Caixa d’eines: eines per la difusió de la seva proposta
comercial (vídeo, reportatge fotogràfic professional i objecte de valor
comercial), eines per la millora en la gestió del seu comerç (eficiència energètica,
innovació, màrqueting i estratègia.

-

PROGRAMA EL COMERÇ I LES ESCOLES
El programa es va iniciar el curs 2006-07 amb l’objectiu d’afavorir el
coneixement de l’entorn cultural, social i històric mitjançant el comerç del barri i
de la ciutat, i alhora educar per a un consum crític i responsable.
La s’adreça als centres educatius d’infantil, primària i secundària, de Barcelona,
que volen aprofitar les oportunitats pedagògiques que ofereix el fet de repensar
el comerç i el consum a la nostra ciutat.
Participació en el projecte internacional de Ciutats educadores.
Accions destinades a aquest programa:
Divulgació dels valors comercials
Difusió del programa i les activitats al llarg del curs escolar.
Creació de contingut per exposició anual per reconèixer l’ofici del
comerciant, els seus valors i la implicació dels centres educatius.
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-

CAMPANYA L’AUTÈNTIC PAPER DEL NADAL
Amb motiu de la campanya de Nadal, es posa en marxa una campanya específica
de promoció i suport al comerç de proximitat sota el lema “l’Autèntic paper del
Nadal” i les declinacions “Compra al barri i fes un bon paper” o “embolica’t amb
el barri”.
Aquest projecte s’inicia amb una prova pilot a 10 eixos comercials, un per
districte, amb la intenció de donar-li continuïtat en el futur. A cada punt es
disposa d’una caseta de fusta en un espai exterior amb teixit comercial i/o
pròxim a un mercat municipal, on s’embolicaven els regals que havien estat
adquirits a les botigues de proximitat previ mostra del tiquet de compra. En
l’elaboració dels embolcalls participen entitats i institucions que desenvolupen
projectes d’inclusió laboral i social.

-

CAMPANYA EL COMERÇ I LA CULTURA

A definir
-

SUVENCIONS
Divulgar la convocatòria de subvencions del primer trimestre de l’any

-

CAMPANYA COMERÇ DE PROXIMITAT
Campanya de comerç responsable i sostenible. Conscienciar sobre la
responsabilitat ciutadana de l’acte de compra

-

ENLLUMENAT NADALENC
Les associacions de comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de
Barcelona col·laboren estretament per a la promoció del comerç urbà i de
proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les festes de Nadal,
amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta
època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més
importants de l’activitat econòmica de l’any.
Per donar suport a aquesta iniciativa, l’Ajuntament impulsa una línia d’ajut a la
campanya d’enllumenat nadalenc als carrers de la ciutat. Adaptat a la normativa
vigent en matèria de subvencions, anualment es convoca aquestes ajudes per
concurrència pública.
L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat
d’interès general i tenen caràcter no devolutiu. La gestió de les subvencions
s’efectua d’acord amb els principis de: publicitat, transparència, concurrència,
objectivitat, igualtat, no-discriminació, eficàcia i eficiència.
Acte d’encesa dels llums de nadal de la ciutat: aquest desplegament de carrers
il·luminats va precedit d’un acte central d’encesa, realitzat a un punt estratègic
de la ciutat.
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LE 4 – Suport a la competitivitat
-

Màrqueting digital: E-commerce i comerç físic
Targeta de fidelització del comerç associat

-

CATÀLEG DE SERVEIS I PROGRAMES PER AL COMERÇ
Aproximar tots els serveis dirigits a les empreses que ofereix l’Ajuntament de
Barcelona (a través de Barcelona Activa) cap a l’activitat comercial, i enfortir la
participació del comerç en aquests.
- Fer difusió dels programes temàtics:
 Comerç als districtes de BCN: Obert al futur
 Comerç a la Xarxa
 Xarxa comercial en creixement
 Programa innovador per impulsar la modernització i la competitivitat
 Fires
 Relleu generacional

LE 5 – Accions/Projectes singulars
-

Normalitzar la visió del comerç culturalment divers
Pla de xoc territorial: suport dels territoris febles
Ocupació dels locals buits

-

PLA DE PROTECCIÓ I SUPORT ALS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS
El febrer de 2016 el Plenari del Consell Municipal va aprovar definitivament el
Pla Especial de protecció de la qualitat urbana: Catàleg de protecció
arquitectònic, històric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de
Barcelona, aprovat inicialment l'11 de març de 2015.
Aquest pla especial té com a objectiu la preservació i potenciació dels comerços
emblemàtics de la ciutat que aporten valor, identitat, generen pertinença i
vertebració, i cohesió en els barris on s'ubiquen i diversitat comercial.
Dels 228 establiments a protegir inclosos en el redactat inicial se n'exclouen 17
per motius tècnics, conformant un total de 211 establiments a protegir.
Accions promocionals:
Ruta dels emblemàtics + Exposició
Geoemblemàtics, activitat inclosa dins el programa El Comerç a les Escoles.
Subvencions IBI a comerços emblemàtics.
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Accions de comunicació puntuals
Les accions de comunicació puntuals són aquelles que van dirigides a
públics concrets i que estan vinculades a una calendarització concreta.
Aquestes accions poden ser transversals o bé específiques.
Campanyes dirigides a la ciutadania
-

Campanyes amb diferents productes de distribució a associacions i eixos comercials
500.000 punts de llibre amb motiu de la Diada de Sant Jordi.
Campanya d’influencers
Campanyes de mitjans conscienciant la compra de proximitat.

Campanyes a definir:
-

Comerç + sostenible
L’any del Comerç i la Cultura
Digitalització
Locals buits
Observatori del Comerç
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11. Equip de treball
Tasques i perfils de l’equip de treball:

#

TASCA

PERFIL

1

Coordinació dels documents amb informació en profunditat dels
projectes, les accions, els missatges, objectius per ser utilitzats
com a base per qualsevol equip de comunicació, premsa o
xarxes socials intern.

Estratègia
comunicació

2

Disseny d’una línia gràfica, el web, les infografies i les
visualitzacions de dades del Pla

Disseny gràfic

3

Creació de continguts específics per als canals de comunicació
Periodista
generalistes. Creació de continguts tècnics necessaris per als
canals especialitzats i gestió de les relacions amb la comunitat de
canals especialitzats.

5

Creació de vídeos i fotografies específics per explicar el Pla i
també creació de vídeos i fotografies dels esdeveniments i
accions tàctiques que es facin durant la implementació del Pla.

Audiovisual

Manteniment tècnic de la pàgina web.

Programador

6

AJUNTAMENT

AJUNTAMENT
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