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Salt presenta la nova marca promocional de la ciutat	
“Salt es viu, viusalt.cat” 
 
 
 

• La nova marca s’ha creat amb sis traços que formen una “S” generant 
un gran dinamisme i força, que representen la vida al municipi. 	
 

• Cadascun d’aquest sis traços explica els valors de Salt com a ciutat i 
de la gent que hi viu: Salt és natura, és cultura, és esport, és 
associacionisme, és coneixement i és ciutat de fires.  
 

• La nova marca esdevé la principal eina de promoció i neix amb una 
visió oberta i amb la voluntat de seguir creixent. 

 
• El relat de la marca es trasllada a un nou projecte comunicatiu web on 

es facilita l’accés a la informació als veïns i veïnes de Salt. 
 
 
 
Dijous, 19 de juliol de 2018 
 
 
L’Ajuntament de Salt ha presentat “Salt es viu, viusalt.cat”, una nova marca 
que neix amb l’objectiu d’esdevenir la principal eina promocional de la ciutat.	
 
La marca la formen sis traços que dibuixen una “S” i que generen un gran 
dinamisme i força per representar la vida al municipi. Cadascun d’aquest sis 
traços explica els valors de Salt com a ciutat i de la gent que hi viu: Salt és 
natura, és cultura, és esport, és associacionisme, és coneixement i són fires.	
 
Els tons verds i blaus representen tota la diversitat i riquesa de Salt amb les 
Deveses, el seu riu Ter i la indústria Tèxtil que es va formar gràcies a aquest 
com a naixement i element dinamitzador de la ciutat.	
 
La nova marca unifica tota la comunicació institucional, genera una identitat 
pròpia i potencia els esdeveniments que es fan a la ciutat tant a nivell local 
com nacional a través d’aquest referent visual. 
 
 
 
 
 



 
Per assolir aquests objectius, la marca es desplega amb un nou projecte 
comunicatiu que neix a partir de la nova pàgina web www.salt.cat ,que es 
converteix en el punt de partida per accedir d’una forma àgil i ràpida als tres 
grans eixos de la comunicació de Salt: www.viusalt.cat, www.viladesalt.cat i 
www.infosalt.cat.  	
 
 

• www.viusalt.cat  passa a ser una pàgina web dinàmica amb la 
incorporació d’una gran agenda de la ciutat com a principal novetat i es 
mantenen els continguts amb tota la informació com a vila 
universitària, oferta d’oci i lleure i entorn natural. Aquesta pàgina 
esdevé el punt de referència per informar-se sobre què es pot fer a 
Salt a diari i inclou una visió més àmplia de ciutat amb l’oferta 
formativa i de lleure.	

 
• www.viladesalt.cat esdevé la web principal d’informació ciutadana i de 

serveis. S’ha redissenyat la home per facilitar l’accés als continguts i a 
les webs dels serveis de la ciutat	

 
• www.infosalt.cat  és un nou portal informatiu per oferir tota l’actualitat 

municipal a través de  notícies amb format multimèdia.	
 
 
Aquest nou projecte, que neix de la mà de la nova marca, millora 
l’accessibilitat a la informació dels veïns i veïnes de la ciutat a través d’un 
itinerari de webs molt visual i intuïtiu per facilitar l’accés a tots els continguts 
amb només un clic.  
 
L’Ajuntament de Salt ha creat també un manual d’aplicació de la nova marca.  
Aquest manual, i els arxius en format pdf i jpeg seran accessibles en breu des 
del web per facilitar-ne l’accés a  tots els veïns i veïnes, associacions, entitats 
i administracions públiques.   
	
	 	 	
	


