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Informació per prendre decisions
L’Institut de Recerca en Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL) presenta 
les perspectives de la comunicació a Catalunya en un estudi estratègic que conté les claus 
de futur per les empreses del sector en termes de coneixement i ocupació.
 
Outlook Blanquerna 2020 recull els resultats d’una enquesta a 438 professionals del sector 
de la comunicació (publicitat i màrqueting, periodisme i comunicació corporativa, i comuni-
cació audiovisual) que treballen en aquest àmbit.
 
En aquest llibret s’exposa la percepció dels professionals de la comunicació sobre les pers-
pectives relatives a l’any 2020 i s’observa l’evolució d’aquesta percepció en els darrers tres 
anys.  Es contempla també, específicament, l’opinió dels gerents, persones que ostenten 
càrrecs de responsabilitat a les empreses.
 
Resulta imprescindible fer notar que el treball de camp per a aquest estudi es va dur 
a terme durant les darreres setmanes del 2019 i les primeres setmanes del 2020. 
Abans, doncs, que esclatés al nostre país la crisi sanitària causada pel coronavirus. És 
per aquest motiu que en l’enquesta d’enguany es manté un optimisme moderat en el 
sector de la comunicació. Caldrà esperar, doncs, a l’enquesta relativa a 2021 per poder 
calibrar els efectes de la pandèmia i de les seves conseqüències econòmiques sobre 
les perspectives de futur en el sector de la comunicació.

Mostra estratificada per sectors

Publicitat i màrqueting: (125) + Relacions Públiques (15): 140
Comunicació Corporativa (103) + Periodisme (digital, premsa, ràdio, televisió) (59): 162 
Televisió convencional (16) + Sector Audiovisual (cinema) (23): 39
Ensenyament: 17
Un altre sector: 80

Perfil dels professionals de la comunicació 
El perfil dels individus que configuren la mostra és d’un 62,33% de dones respecte a un 
37,67% d’homes. El 77,5% dels entrevistats són menors de 40 anys. S’observa un lleu  fe-
minització i rejoveniment de la mostra. D’altra banda, un 38,6% són graduats en Periodisme, 
un 34,2% en Publicitat i un 23,1% en Comunicació Audiovisual.
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Gairebé un 60% dels entrevistats consideren que la situació general de l’economia millorarà 
de forma moderada. L’optimisme sobre la marxa general de l’economia és més acusat entre 
els gerents de les empreses (més d’un 70% consideren que millorarà). Vist en perspectiva, 
però, en els darrers tres anys s’observa un major pessimisme sobre la marxa general de 
l’economia. Un 40, 8% dels enquestats consideren que l’economia anirà pitjor (dada que 
contrasta amb el 23,3% que considerava que l’economia aniria pitjor l’any 2018).

Com ja s’ha dit, en l’estudi no es pot copsar, encara, els efectes que tindrà la crisi sani-
tària del coronavirus en les expectatives dels professionals de la comunicació.
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Opinió del gerents

Quina és la percepció en la teva empresa/sector sobre la marxa general 
de l’economia en el 2020?
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D’altra banda, un 43,5% dels enquestats i un 63,6% dels gerents esperen que el sector 
de la comunicació mantingui un bon creixement per a l’any 2020.

Opinió dels gerents

1 En el cas de 2018, no tenim dades relatives a la variable «podria decréixer»

(1)

Durant el 2020 la teva empresa/sector creixerà?
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Durant el 2020 la teva empresa/sector crearà ocupació?

Opinió dels gerents

(2)

2  En el cas de 2018, la variable «no gens» és assimilada aquí a les respostes «no, en destruirà» pròpies 
 de 2019 i 2020

Es mantenen les expectatives positives i s’espera que les empreses del món de la comuni-
cació seguiran creant ocupació, però a un ritme lleugerament més lent en relació als anys 
2018 i 2019.
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Quins perfils busca la teva empresa/sector per aquest any?

Opinió dels gerents

Els perfils més sol·licitats per les empreses del sector són els de persones amb experièn-
cia prèvia. També es valora, en segon lloc, els joves graduats amb perfil digital. Els gerents 
de les empreses de comunicació s’inclinen clarament per la contractació de professionals 
amb experiència.
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Opinió dels gerents

Quins són els principals reptes de la teva empresa/sector per aquest any?

El sector de la comunicació és un sector molt dinàmic i molt exposat als vaivens de l’eco-
nomia i a les demandes del mercat. Els principals reptes dins el sector de la comunicació 
són, en primer lloc, la creació de nous productes i serveis. En segon lloc, fer front a la 
transformació digital. Possiblement la sobreabundància de mà d’obra qualificada explica 
l’escassa preocupació que hi ha entre els entrevistats, i especialment entre els gerents de 
les empreses, per la formació del personal contractat.
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El futur del sector dependrà de l’evolució econòmica general i dels possibles canvis mo-
tivats per les innovacions tecnològiques. El tercer factor té a veure amb el comportament 
de la competència. La percepció sobre el clima polític general és igual a la de 2019 i una 
mica millor respecte del 2018.

Quins són els elements crítics que condicionaran el futur de la teva empresa/
sector?

Opinió dels gerents
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Quines innovacions tecnològiques marcaran més el futur de la teva empresa/
sector?

El Big Data, amb un 38,1%, es manté com la principal font d’innovació en el sector de 
la comunicació. Creix la importància de la intel·ligència artificial que, amb un 20%, ha 
experimentat un fort creixement respecte el 2018. Manté el segon lloc, amb un 21,7%, 
la Internet de les coses, però aquesta recula davant de la irrupció de dos ítems que hem 
introduït a l’enquesta d’enguany. Aquests són la intel·ligència virtual conversacional amb 
un 14% i el 5G amb un 11%.
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PERIODISME I COMUNICACIÓ CORPORATIVA

Enguany el sector del periodisme ha guanyat importància en el conjunt de la mostra. 
Mentre el 61,1% dels entrevistats que treballen en el sector del periodisme i la comu-
nicació corporativa són dones, el 38,9% són homes. El 82,1% dels individus d’aquest 
sector són menors de 40 anys i un 71% han obtingut el grau o llicenciatura de Perio-
disme.  La professió de periodista exerceix un cert poder d’atracció en el sector de la 
comunicació atès que un 16,7% dels seus professionals són llicenciats o graduats en 
Comunicació Audiovisual i un 9,2% en Publicitat. 

Perfil dels professionals de la comunicació periodística
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La percepció dels entrevistats de cara a l’any 2020 és optimista. Se seguirà creant ocu-
pació en els mitjans periodístics o en les àrees de comunicació d’empreses, institucions 
o organitzacions. Es tracta d’un optimisme moderat, atès que el 50,9% dels entrevistats 
del sector consideren que no es crearà gaire ocupació.

Durant el 2020 la teva empresa/sector crearà ocupació?

Opinió del gerents

(2)

2  En el cas de 2018, la variable «no gens» és assimilada aquí a les respostes «no, en destruirà» pròpies 
 de 2019 i 2020



13

Perspectives del sector de la comunicació a Catalunya 2020

Tant les persones amb experiència professional com els joves amb perfil digital tenen 
oportunitats laborals en el sector. Els responsables i gestors de les empreses prioritzen 
sobretot  l’experiència.

Quins perfils busca la teva empresa/sector per aquest any?

Opinió del gerents
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Quins són els principals reptes de la teva empresa/sector per aquest any?

Quins són els elements crítics que condicionaran el futur de la seva empresa/
sector?

L’evolució econòmica i la innovació tecnològica condicionaran el futur del sector el 2020. Els 
professionals de la informació també són sensibles a les vicissituds de la situació política.

El principal repte del periodisme per l’any 2020 serà la creació de nous serveis i la trans-
formació digital. Seguidament, es considera important ajustar els costos a les exigències 
del mercat i, a continuació, a la creació d’un nou model de negoci.
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PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

Mentre el 70,7% dels individus entrevistats que treballen en el sector de la publicitat són 
dones, el 29,3% són homes. Sembla que la feminització de la professió és cada cop més 
acusada. El 82,7% dels enquestats són menors de 40 anys i un 67,1% són graduats o 
llicenciats en de Publicitat. La professió de publicitari exerceix un cert poder d’atracció en 
el sector de la comunicació atès que un 12,9% dels seus professionals són graduats o 
llicenciats en Comunicació Audiovisual i un 16,4% en Periodisme.

Perfil dels professionals de la publicitat
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Publicitat i màrqueting es manté com el sector que genera més ocupació, a més de ser el 
sector “més optimista” davant l’expectativa de crear nous llocs de treball. Un 56,1% dels 
professionals del sector creuen que es crearà ocupació. De fet, juntament amb periodisme, 
és en el sector on es concentra bona part de l’ocupació dels professionals de comunica-
ció. Tanmateix, el grau d’optimisme s’ha moderat lleugerament respecte el 2018.

Durant el 2020 la teva empresa/sector crearà ocupació?

Opinió dels gerents

2  En el cas de 2018, la variable «no gens» és assimilada aquí a les respostes «no, en destruirà» pròpies 
 de 2019 i 2020

(2)
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Els joves amb un perfil digital són les persones més sol·licitades en el sector de la publici-
tat. Tanmateix, l’experiència també és un element que es té en compte, ja que els gerents 
prioritzen la contractació de les persones amb experiència.

Quins perfils busca la teva empresa/sector per aquest any?

Opinió dels gerents
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Quins són els principals reptes de la teva empresa/sector per aquest any?

El sector de la publicitat és un sector molt sensible a les fluctuacions generals de l’econo-
mia. L’evolució econòmica, la innovació i la competència continuen essent considerades 
importants i condicionen l’evolució del sector.

Quins són els elements crítics que condicionaran el futur de la seva empresa/sector?

La creació de nous productes i serveis, segons les exigències dels clients, determinen el 
futur de la indústria publicitària, que treballa per adaptar-s’hi. D’altra banda, també, pre-
ocupa la transformació digital i la reducció dels costos. Al mateix temps, els reptes que 
planteja la revolució digital cada vegada es consideren menys importants (segurament ja 
es donen per descomptats).
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COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 

Mentre el 53,9% dels entrevistats que treballen en el sector audiovisual són homes el 
46,1% són dones. El 64,1% dels individus d’aquest sector són menors de 40 anys i un 
74,4% són graduats en comunicació audiovisual.

Perfil dels professionals de la comunicació audiovisual
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Els professionals del sector de la comunicació audiovisual auguren la moderació en el 
ritme de creació de nous llocs de treball al llarg de l’any 2020.

Durant el 2020 la teva empresa/sector crearà ocupació?

Opinió dels gerents

2  En el cas de 2018, la variable «no gens» és assimilada aquí a les respostes «no, en destruirà» pròpies 
 de 2019 i 2020

(2)
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L’experiència és clarament el factor més buscat per les empreses del sector. En segon lloc, 
s’observa un lleuger increment en la demanda de joves amb perfil digital.

Quins perfils busca la teva empresa/sector per aquest any?

Opinió dels gerents
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Quins són els principals reptes de la teva empresa/sector per aquest any?

La producció audiovisual té com a repte principal la creació de nous productes.
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La situació econòmica és el que preocupa més als professionals del sector audiovisual. 
Ningú sospitava, encara, quin podia ser l’abast que tindria la pandèmia del coronavirus. 
Tanmateix el neguit per la situació econòmica ja es fa en palès en món audiovisual. D’altra 
banda, els reptes tecnològics cada vegada preocupen més en aquest sector. El clima polí-
tic encara preocupa, però menys que l’any 2018.

Quins són els elements crítics que condicionaran el futur de la seva empresa/
sector?
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Nota:

A partir dels resultats de l’enquesta del 2021 es podrà valorar l’impacte en el sector de la comuni-
cació de la crisis causada per la pandèmia del coronavirus. Caldrà estudiar si es pot establir a partir 
del 2022 un contínuum amb els anys anteriors o en canvi, la crisi ha comportat canvis estructurals 
en el sector de la comunicació

Innovació i transformació digital, més precarietat

Les precarietat laboral marcarà l’agenda mediàtica del 2020, mentre la innovació tecno-
lògica i la transició digital segueixen estan al centre de la conversa professional. La por al 
coronavirus no apareix com element de preocupació entre els entrevistats.
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Fitxa tècnica

L’enquesta s’ha distribuït entre Alumni de la Facultat de Comu-
nicació i Relacions Internacionals Blanquerna (URL). El qüestio-
nari s’ha elaborat amb experts investigadors i professionals del 
sector de la comunicació. Aquest és el tercer any consecutiu 
que es realitza l’enquesta i les mostres obtingudes han estat 
gairebé idèntiques cada any: 444 corresponents al 2018, 476 
al 2019 i 438 al 2020. El marge de error o interval de con-
fiança per a la mostra presa aquest 2020 és del 4.68%. Per 
tant, com a les altres edicions, el marge d’error es manté per 
sota del 5%. En aquest sentit, els resultats obtinguts s’enfor-
teixen ja que es disposa d’un històric de 3 anys que ens permet 
una comparativa molt més sòlida i ens continua donant pistes o 
oferint tendències de futur dins el sector. 
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