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LLatinoamèrica i Carib.

DESAFIAMENT:
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL PER 
A CIUTATS EMERGENTS I SOSTENIBLES 

Disseny de la metodologia de l’índex de competitivitat i desenvo-
lupament econòmic local per a ciutats intermèdies a la regió de 
Llatinoamèrica i el Carib. La metodologia va ser aplicada, en el 
marc del Programa de Ciutats Emergents i Sostenibles (CES) del 
Banc Interamericà de Desenvolupament, com una eina d’anàlisi i 
diagnòstic orientada a la identificació d’estratègies i intervencions 
de desenvolupament sostenible. Van ser beneficiàries les ciutats 
de Quetzaltenango, San José, Santa Marta, Montería, Sincelejo, 
Corozal, Neiva, Ibagué i Popayán. Clients: Banc Interamericà de 
Desenvolupament i Findeter. Països: Guatemala, Costa Rica i 
Colòmbia. Any: 2015, 2016 i 2017.

Espanya.

Disseny metodològic per generar un mesurament de la compe-
titivitat i el posicionament de les 52 ciutats cabdals de província 
d’Espanya. Va comprendre l’anàlisi de cada àmbit territorial en 
funció a una estructuració de dimensions i categories que van 
permetre analitzar el comportament territorial en termes de 
competitivitat econòmica durant el 2017. La creació d’un mapa 
de la competitivitat aportarà informació als governs i organitza-
cions privades que busquin construir territoris més competitius 
en les seves diferents dimensions en el marc del desenvolupa-
ment sostenible. Client: Fundació Obra Social La Caixa. País: 
Espanya. Any: 2017.

DESAFIAMENT:
ÍNDEX DE COMPETITIVITAT DE LES CAPITALS 
DE PROVÍNCIA (ICCE) 

Barranquilla, Colòmbia.

Elaboració del Pla Mestre Esportiu Cultural pel Districte Espe-
cial, Industrial i Portuari de la ciutat de Barranquilla. El projecte 
va contemplar l’optimització de l’articulació política i institucio-
nal a través d’estratègies organitzacionals i de posicionament 
institucional, d’implementació de mecanismes de col·laboració 
públic i privada, l’encaix entre l’estratègia i els objectius de la 
ciutat, la millora del posicionament del talent esportiu d’alt ren-
diment i el pla d’organització dels XXIII Jocs Centreamericans i 
del Carib 2018 amb el desenvolupament a nivell de full de ruta. 
Client: Fiduciaria Bogotà. País: Colòmbia. Any: 2015. 

Madrid, Espanya.

Creació, desenvolupament i posicionament d’una marca per a 
la ciutat de Madrid amb la finalitat de definir i reforçar la seva 
imatge interna i externa, entendre la seva percepció, millorar la 
seva reputació i competitivitat, situar-la en el context de les grans 
ciutats globals i incrementar la seva influència en l’àmbit nacio-
nal i internacional. El projecte es va desenvolupar considerant la 
marca com a element integrador necessari per definir la identi-
tat, valors i atributs de la ciutat des d’una perspectiva integral. Es 
van identificar accions i intervencions per a la millora del posicio-
nament de la ciutat, assegurant la coherència en els missatges. 
Client: Ajuntament de Madrid. País: Espanya. Any: 2016.

DESAFIAMENT:
SEU REEIXIDA DELS XXIII JOCS 
CENTREAMERICANS I DEL CARIB 2018 

DESAFIAMENT:
POSICIONAMENT COMPETITIU INTERNACIONAL 
I CONSTRUCCIÓ DE MARCA
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Luanda, Angola.

Formulació de la visió es-
tratègica per a la Zona 
Econòmica Especial (ZEE) 
a Luanda com a projecte 
econòmic, social i mediam-
biental de referència a l’Àfri-
ca. El projecte va abastar 
múltiples dimensions d’in-
tervenció com: la capacita-
ció de l’empresariat local, 
l’augment de la produc-
ció agrícola, la producció 
d’energia sostenible, la ge-
neració de llocs de treball, 
l’impuls a la capacitat ex-
portadora i el desenvolupa-
ment de noves tecnologies.

DESAFIAMENT:
ZONA ECONÒMICA 
ESPECIAL

Bilbao, Espanya.

Desenvolupament de l’es-
tudi holístic d’ecomobilitat 
intel·ligent per a la ciutat 
de Bilbao, a través de la 
qual es va establir una línia 
de base per a l’anàlisi de 
l’ecomobilitat intel·ligent i la 
seva relació amb els Objec-
tius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS). Es van 
analitzar els principals ca-
sos de referència i tendèn-
cies mundials en la matèria, 
identificant les fortaleses 
i els desafiaments a la ciu-
tat a fi de convertir Bilbao 
en un referent mundial del 
sector de l’ecomobilitat.

DESAFIAMENT:
ECOMOBILITAT 
INTEL·LIGENT

Mollet del Vallès, Espanya.

Elaboració del pla de dina-
mització i impuls comer-
cial de la ciutat de Mollet 
del Vallès. El projecte va 
comprendre l’anàlisi de la 
realitat urbanística, social 
i econòmica de la ciutat 
a fi de determinar el mo-
del econòmic i comercial 
que desplegarà durant els 
anys vinents. Recull a més 
el pla d’acció que identifica 
els projectes prioritaris a 
desenvolupar, incloent-hi 
les propostes formulades 
durant els processos par-
ticipatius.

DESAFIAMENT:
REVITALITZACIÓ 
ECONÒMICA 

Chalco, Mèxic.

Construcció de la visió i 
la planificació estratègica 
urbana per a la ciutat de 
Chalco a partir de l’anàlisi i 
diagnòstic territorial, la for-
mulació d’objectius a mitjà 
i llarg termini, i el disseny 
del full de ruta requerit per 
aconseguir-los. Algunes de 
les dimensions desenvolu-
pades van ser: governança, 
competitivitat econòmica, 
seguretat ciutadana, plani-
ficació urbana, resiliència, 
medi ambient, identitat, 
cohesió social, turisme i 
posicionament.

DESAFIAMENT:
PLA CIUTADÀ  
2015-2025

Còrdova, Espanya.

DESAFIAMENT:
CLÚSTER 
EMPRESARIAL HALAL

Desenvolupament de l’es-
tudi de viabilitat conceptual, 
operacional, de mercat, 
econòmica, organitzativa, 
de sostenibilitat, urbanís-
tica, legal i social per a la 
implantació del parc em-
presarial Còrdova Halal, 
orientat a la creació del 
clúster com a motor de 
creixement econòmic, des-
envolupament territorial, 
projecció i posicionament 
internacional per a la ciutat. 
El projecte inclou el diag-
nòstic territorial i sectorial i 
les línies prioritàries d’acció.

Tortosa, Espanya.

DESAFIAMENT:
INTERCULTURALITAT I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 

Projecte pilot per a la in-
clusió de la dimensió de 
competitivitat i desenvo-
lupament econòmic local 
a la metodologia del pro-
jecte d’Intervenció Comu-
nitària Intercultural (ICI) de 
l’Obra Social “la Caixa” a la 
ciutat de Tortosa. Va com-
prendre l’anàlisi de per-
cepcions i consideracions 
de diferents actors del te-
rritori a fi de formular els 
objectius prioritaris i el pla 
d’actuació per a la millora 
de l’entorn econòmic i la 
cohesió social.

San José, Costa Rica.

DESAFIAMENT:
COMPETITIVITAT I 
SOSTENIBILITAT

Anàlisi i diagnòstic dels 
nivells de competitivitat 
territorial i desenvolupa-
ment econòmic proposat 
pel Banc Interamericà de 
Desenvolupament, com 
a part de la metodologia 
del Programa de Ciutats 
Emergents i Sostenibles, 
per a la ciutat de San José 
de Costa Rica. Es va dur 
a terme la identificació i 
formulació d’intervencions 
estratègiques, orientades 
a promoure la competiti-
vitat, el desenvolupament 
econòmic sostenible i la 
generació d’ocupació.

St. Antoni de Portmany, Espanya.

DESAFIAMENT:
PLA DE CIUTAT  
2016-2030

Disseny i formulació del Pla 
Estratègic de la Ciutat  de 
Sant Antoni de Portmany 
(Eivissa) 2016-2030 per a 
la construcció d’una visió 
compartida a llarg termini 
per part de tots els agents 
territorials. Va comprendre 
l’ordenació, definició i plani-
ficació de l’estratègia urba-
na a mitjà i llarg termini per 
determinar un model de 
desenvolupament territo-
rial coherent, consensuat, 
inclusiu i participatiu, capaç 
d’aprofitar totes les poten-
cialitats de desenvolupa-
ment existents.



8 9

El projecte halal preveu guanyar 6.100 
ocupacions a la ciutat en cinc anys

Sant Antoni inverteix 60.000 euros 
en un pla estratègic per transformar 
el municipi

Jordi Hereu impulsa la ‘start-up’ Idencity, 
dedicada al asesoramiento de ciudades  

 

Abans d’estendre’s, La Pau (BCS) 
ha de millorar el centre de la ciutat: 
expert espanyol

 

 

Ciutats Intermèdies: Com generar 
desenvolupament a Guatemala

Este especialista en desarrollo urbano 
de Barcelona serà part de Construir 
Innova Panamà

Montería es proposa generar més 
de 100 mil noves ocupacions als 
pròxims anys

Sector serveis, el motor de desenvolu-
pament econòmic de Neiva

Neiva parlarà de competitivitat amb 
l’exalcalde de Barcelona

 

 

Neiva, la capital del sector serveis 
del sdr de Colòmbia

Sincelejo i Corozal amb gran potencial, 
segons estudi de ciutats sostenibles

Experiència de Barcelona 
com una ciutat sostenible es 
presentarà a Popayán

La Fundació Agròpolis busca a Dubai 
possibilitats pel seu projecte Halal

ABCcórdoba CÓRDOBA

El focus de negocis halal preveu crear 
més de 6.100 ocupacions en un lustre

ABCcórdoba CÓRDOBA

Madrid encarrega una nova marca per 
reforçar la seva imatge interna i externa

 

 

Els JCYC 2018 han 
de transformar 
Barranquilla: Jordi 
Hereu

Jordi Hereu impulsa la “start-up” Idencity, 
dedicada a l’assessorament de ciutats
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CIU

TATS I TERRITORIS 

Consultoria de ciutat, gestió urbana, posicionament, planificació estra-

tègica, gestió, polítiques públiques, competitivitat territorial, diferen-

ciació, visió, ciutats, identitat, global, desenvolupament econòmic local, 

cohesió social, medi ambient, inclusió, consultoria, lideratge, manage-

ment, equip multidisciplinari, internacionalització, diversitat, partici-

pació, ciutadania, relat de ciutat, posició estratègica, transformació de 

ciutat, benestar social, sostenibilitat, pacte de ciutat, mobilitat, infraes-

tructures, col·laboració, innovació, I+D+i, teixit associatiu, competitivitat 

ciutadana, atracció de talent, emprenedoria, polítiques socials, societat 

civil, espai públic, planificació i tecnologies, finances públiques, go-

vernança, ciutat educadora, ciutat creativa, esport per a tots, seguretat 

ciutadana, igualtat de gènere, economia creativa, projecte de ciutat, 

revitalització econòmica, transparència, eficiència, smart, convivència, 

qualitat de vida, justícia social, desenvolupament clústers, transversa-

litat, especialització, branding, full de ruta, quantificació, experiència i 

benchmarking, participació públic-privada, integració, transversalitat, 

sostenibilitat, inversió, processos innovadors, estratègia de ciutats.



12 13

TRANSFORMANT
CIUTATS 
I TERRITORIS

QUI SOM?

QUÈ FEM? 
Transformem ciutats i territoris

Consultoria especialitzada
Som una empresa multinacional de consultoria especialitzada 
en processos de transformació de ciutats i territoris. Ajudem a 
les ciutats i territoris a iniciar i desenvolupar el llarg camí cap 
a la competitivitat i sostenibilitat per incrementar els nivells de 
qualitat de vida de la ciutadania.

Posicionament: Identifiquem el posicionament com-
petitiu actual dels territoris des d’una perspectiva 
multidisciplinària, participativa i integradora.

Visió: Generem visions de ciutat, construïm el seu re-
lat, ho comuniquem i gestionem la formalització del 
pacte social.

Full de ruta: Desenvolupem i engeguem el full de 
ruta (accions a executar) necessària per crear projec-
tes de ciutat.

Gestió: Dissenyem les eines de gestió per a una co-
rrecta implantació de projectes de transformació te-
rritorial.

NECESSITATS LA NOSTRA VISIÓ

ELS NOSRES VALORS

Ser l’empresa de consultoria de referència a nivell internacional 
en processos de formulació i gestió de projectes de transfor-
mació de ciutat a mitjà i llarg termini, amb experiència provada 
a nivell mundial en el desenvolupament de projectes diversos 
i transversals. Innovar en processos de transformació urbana 
avaluant i aplicant les millors pràctiques al costat d’un equip de 
consultoria internacional, multidisciplinària i d’excel·lència.

Passió per la teva ciutat 
- Sostenibilitat en els projectes de ciutats i territoris. 
- Innovació en solucions territorials. 
- Projectes de transformació participatius.
- Excel·lència en els projectes. 
- Compromís amb els clients. 
- Independència política.

Les municipalitats, àrees metropolitanes i altres regions urba-
nes tenen una necessitat creixent de diferenciació en l’entorn 
competitiu actual. Els territoris que comptin amb un projecte 
identitari fruit d’una anàlisi estratègica i participativa, que defi-
neixi el seu caràcter distintiu i innovador, seran capaços d’afron-
tar els desafiaments urbans i globals, garantint la seva sosteni-
bilitat i competitivitat.

“La nostra missió és ajudar a les ciutats i 
territoris a iniciar i desenvolupar el llarg 
camí cap a la competitivitat i sostenibili-
tat per incrementar els nivells de qualitat 
de vida de la ciutadania i de la resta d’ac-
tors urbans”
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LA NOSTRA METODOLOGIA

Acord  
d’expectatives

PosicionamentGestió

Acció
Visió

Participació
Identitat (branding)

Pacte

Rabat
Casablanca

Marràqueix

Le Havre 
París

Zagreb

Varsovia

Changsha

Guangzhou

Porto

Windhoek

Luanda

Washington D.C.

Nova York

Santo DomingoToluca
Quetzaltenango

Ciutat de Mèxico
Chalco

Ciutat de Panamá

Popayán
Cali

Sincelejo y Corozal

NeivaIbagué

Barrancabermeja
BucaramangaBogotá

Callao

Barranquilla

Montería
Buenaventura

Cartagena de Indias 

San José Santa Marta
San Salvador

La Paz, BCS

Saltillo

CuernavacaGuadalajara

Monterrey

Santiago de Xile

Oruro
La Paz

RiberaltaLima

São Paulo

Buenos Aires
La Plata

ESPANYA
A Coruña
Alacant
Avilés
Barcelona

Bilbao
Cartagena
Còrdova
Eivissa

Guadalajara
Llevant
Madrid
Mollet

Mont-roig del Camp
Murcia
Pamplona
Santander

Sant Cugat
Tortosa
València
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A IdenCity innovem en la 
creació de metodologies i 
productes de transformació 
urbana tant internament com 
en col·laboració amb els nos-
tres socis tecnològics.

Laboratori 
d’innovació urbana

Pla estratègic
de turisme

Esport per a tots

Events esportius 
internacionals

La fira de la teva ideaArt públic

Pla estratègic 
de ciutat

Viabilitat clúster 
parc Empresarial

Entorns rurals 
i plans agrícoles

Eficiència energètica Pla integral barrisPacte per la mobilitat

Pla de mobilitat 
urbana

De l’estratègia 
a l’operativa

Solució ciutats 
resilients

Pla de seguretat vial
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HOME

www.idencityconsulting.com

Suma’t a la conversa sobre com millorar 
la sostenibilitat i qualitat de vida 
a les ciutats del món i explica’ns la 
problemàtica de la teva ciutat a través de 
les nostres xarxes.

NOSALTRES SOLUCIONS ID LAB CLIENTS CONTACTEID BLOG

Entrevistes, Artícles, Notícies... CATEGORIES

idencityIdenCity, Transforming Cities IdenCity, Transforming Cities @IdenCity_World

Entrevistes

Articles

Notícies

“El somni de la utopia co-
mença pel govern local”.
Josep Roig va exercir com a 
Secretari General de Ciutats i 
Governs Locals Units (CGLU) 
des del setembre de 2011 
fins al desembre de 2017. 
Va ser membre fundador de 
Metròpolis en 1985, ...

L’escassetat de l’aigua a 
Espanya. 
El repte de la sostenibilitat 
hídrica. L’escassetat d’aigua o 
estrès hídric, és el fenomen 
entès com la disminució dels 
recursos d’aigua dolça a causa 
d’una demanda superior a la 
quantitat de...

IdenCity finalitza l’Estudi  
d’Ecomobilitat Intel·ligent 
de Bilbao.
L’equip d’IdenCity va finalitzar 
l’estudi holístic d’ecomobilitat 
intel·ligent amb enfocament al 
territori de Bilbao, País Basc. 
L’estudi, iniciat l’octubre del 
2017, servirà ...

IdenCity llença el Blog
de Ciutats.

Notícies destacades

01

02

03

04

IdenCity entre els guanyadors del Programa d’Inno-
vació Oberta – PIA 2017.

La gestió dels actius ambientals i el seu impacte en 
la sostenibilitat de les ciutats.

Governabilitat i connectivitat digital, dos dels punts 
forts de la competitivitat d’Oviedo.

El IDBlog neix amb la visió de convertir-se en el Blog de Ciutats de 
referència. És un espai que convoca a tots els experts i professio-
nals de diverses disciplines apassionats per les ciutats i dóna veu 
als responsables polítics a càrrec de la gestió de territoris, tot això 
amb l’objectiu de compartir la seva experiència, coneixement i 
reflexió entorn de les principals problemàtiques que impacten 
sobre els entorns urbans.
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Quin és el teu desafiament?



@IdenCity_World

info@idencityconsulting.com

idencity

IdenCity, Transforming Cities

IdenCity, Transforming Cities
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