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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 2019 recull els resultats d’una enquesta a 476 professionals del 
sector de la comunicació (publicitat i màrqueting, periodisme i comunicació corporativa, 
i comunicació audiovisual) que treballen en les principals empreses del país.

Publicitat, Màrqueting i Relacions Públiques: 145
Comunicació Corporativa i Periodisme: 198 
Televisió i sector Audiovisual: 42 
Ensenyament: 29
Un altre sector: 62

En aquest document s’exposen les opinions dels professionals de la comunicació en re-
lació a aquelles expressades en l’enquesta de 2018, així com l’opinió específica d’aquells 
que ostenten càrrecs gerents en les respectives empreses. El perfil dels individus que 
configuren la mostra és d’un 58% de dones respecte a un 42% d’homes. El 70% dels 
entrevistats són menors de 40 anys. Un 39,9% són graduats en Publicitat, un 32,4% en 
Periodisme i un 22,7% en Comunicació Audiovisual.
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El sector de la comunicació mantindrà un bon ritme de creixement a Catalunya durant el 
2019 impulsat per la millora general de l’economia, malgrat que s’observa un cert ralenti-
ment del ritme de creixement. El 53% de les empreses preveuen créixer.

Quina és la percepció en la teva empresa/sector sobre la marxa general de 
l’economia en el 2019?

Titulació
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L’any 2019 es manté l’optimisme sobre la marxa de l’economia atès que el 57% conside-
ra que el sector de la comunicació creixerà. Tanmateix, s’espera una certa desacceleració 
i alentiment en la creació de nous llocs de treball. D’altra banda, els responsables de ges-
tió es mostren més cautelosos i una mica més escèptics en la creació de llocs de treball.

Quina és la percepció en la teva empresa/sector sobre la marxa general de 
l’economia en el 2019?

Durant el 2019 la teva empresa/sector creixerà?

1 En el cas de 2019, la resposta negativa és la suma de les respostes “quedarà igual” i “podria decréixer”. Aquest criteri 
s’ha de contemplar també en els quadres successius relatius a la mateixa pregunta.

Opinió dels gerents

(1)
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Durant el 2019 la teva empresa/sector creixerà?

Durant el 2019 la teva empresa/sector crearà ocupació?

2  En el cas del 2018 el color taronja més clar correspon a la resposta “no gens” enlloc del “no, en destruirà” de 2019. 
Aquest criteri s’ha de contemplar també en els quadres successius relatius a la mateix pregunta.

Les empreses de comunicació seguiran creant ocupació, però a un ritme lleugerament 
més lent en relació al 2018

Opinió dels gerents

(2)
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Durant el 2019, la teva empresa/sector crearà ocupació?

Quins perfils busca la teva empresa/sector?

Els perfils més valorats són les persones amb experiència prèvia i amb habilitats digi-
tals. Els gerents de les empreses de comunicació s’inclinen més per la contractació de 
professionals amb perfil digital.

Opinió dels gerents

Opinió dels gerents
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Quins són els reptes de la teva empresa/sector per a l’any 2019?

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

Els principals reptes dins el sector de la comunicació són la creació de nous productes i 
serveis i el fet de fer front a la transformació digital. Hi ha poca preocupació per a la for-
mació i qualificació dels treballadors (fet que denota que no es percep com a problema).

El futur del sector dependrà de l’evolució econòmica general i de l’alteració de la compe-
tència més que no pas de la innovació tecnològica i dels reptes que aquesta comporta. 
La percepció sobre el clima polític general ha millorat lleugerament respecte el 2018.

3 En el cas del 2018, la resposta “transformació digital” és el resultat de la suma d’aquesta resposta més aquelles 
obtingudes en la categoria “el canvi i l’adaptació a la tecnologia digital”. Aquest criteri s’ha de contemplar també en els 
quadres successius relatius a la mateix pregunta

(3)
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El Big Data es consolida com la principal font d’innovació en el sector de la comunicació 
on també adquireix una importància notable la intel·ligència artificial que ha experimen-
tat un fort creixement respecte el 2018.

Quines innovacions tecnològiques marcaran més el futur de la teva empresa/
sector?
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PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES
Mentre el 69% dels individus entrevistats que treballen en el sector de la publicitat són 
dones, el 31% són homes. El 76% dels entrevistats són menors de 40 anys i un 71% 
són graduats en Publicitat.

Publicitat i màrqueting es consolida com el sector que genera més ocupació, a més de 
ser el sector “més optimista” davant la creació de nous llocs de treball. De fet, és el sector 
on es concentra bona part de l’ocupació dels professionals de comunicació. Tanmateix, el 
grau d’optimisme s’ha moderat lleugerament respecte el 2018.



10

Outlook Blanquerna

Durant el 2019, la teva empresa/sector crearà ocupació?

Opinió dels gerents

Les persones amb experiència prèvia en el sector són les més sol·licitades. Tanmateix, els 
joves amb perfil digital són els més buscats pels gerents, cosa que posa de manifest el 
caràcter dinàmic i innovador del sector de la publicitat.
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Quins perfils busca la teva empresa/sector per a l’any 2019?

Opinió dels gerents

Les exigències dels clients determinen el futur de la indústria publicitària, que treballa 
per adaptar-s’hi. Els canvis en el sector fan que es plantegi cada vegada amb més força 
la creació d’un nou model de negoci.
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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 teva empresa/
sector?

El sector de la publicitat és un sector molt sensible a les fluctuacions generals de l’eco-
nomia. L’evolució econòmica i la competència continuen essent els principals condicio-
nants de l’evolució del sector.
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PERIODISME I COMUNICACIÓ CORPORATIVA
Mentre el 55,5% dels entrevistats que treballen en el sector del periodisme i la comuni-
cació corporativa són dones, el 44,5% són homes. El 71% dels individus d’aquest sector 
són menors de 40 anys i un 70% han obtingut el grau de Periodisme. 
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El 2019 serà un any que se seguirà creant ocupació en els mitjans periodístics o en els 
gabinets de comunicació.

Durant 2019, la teva empresa/sector crearà ocupació?

Opinió dels gerents

Tant les persones amb experiència professional com els joves amb perfil digital tenen 
oportunitats laborals en el sector.
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Opinió dels gerents

Quins perfils busca la teva empresa/sector?

El principal repte del periodisme per l’any 2019 serà la creació de nous serveis i adap-
tar-se a les exigències dels usuaris. En segon lloc, el sector de la informació ha de fer 
front a la revolució digital. Finalment, és important ajustar els costos a les exigències del 
mercat.
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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 teva empresa/
sector?

L’evolució econòmica i l’alteració de la competència condicionaran el futur del sector el 
2019. Els professionals de la informació, particularment els que treballen al sector públic, 
també són molt sensibles a les vicissituds de la situació política.
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COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL 
Mentre el 52,4% dels entrevistats que treballen en el sector audiovisual són homes, el 
47,6% són dones. El 56% dels individus d’aquest sector són menors de 40 anys i un 
76% són graduats en Comunicació Audiovisual. 

El sector de la comunicació audiovisual crearà llocs de treball al llarg de l’any 2019.



18

Outlook Blanquerna

Durant 2019, la teva empresa/sector crearà ocupació?

Opinió dels gerents

L’experiència és el factor més buscat per les empreses del sector. En segon lloc, s’obser-
va un lleuger increment en la demanda de joves amb perfil digital.
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Opinió dels gerents

La producció audiovisual té com a repte d’adaptar-se a l’exigència dels usuaris.

Quins perfils busca la teva empresa/sector?
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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 el futur de la teva 
empresa/sector?

La situació econòmica és el que preocupa més als professionals del sector audiovisual. 
El clima polític preocupa molt menys que l’any anterior.



Les fake news marcaran l’agenda del sector del 2019. Creix la preocupació per la preca-
rietat laboral i pels reptes que representa la innovació tecnològica i la revolució digital.  
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Fitxa tècnica

L’enquesta s’ha distribuït entre Alumni de la Facultat de Co-
municació i Relacions Internacionals Blanquerna, així com 
entre els professionals del Col·legi de Periodistes de Cata-
lunya, del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de 
Catalunya i del Clúster Audiovisual. 

El qüestionari s’ha elaborat amb experts investigadors i pro-
fessionals de l’àmbit de la comunicació. La mostra anual 
és reduïda, tenint en compte la població del sector, però 
després de dues edicions, la mostra acumulada de 921 in-
dividus és sòlida i fiable (444 corresponents al 2018 i 476 
al 2019). Els resultats obtinguts donen pistes importants i 
apunten tendències de futur dins el sector.

· Direcció: 
 Dr. Albert Sáez

· Assessorament científic:  
 Dr. Jordi Busquet i Dr. Alfons Medina

· Amb la col·laboració de:
 Dr. Marçal Sintes i Ester Villacampa
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