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1. Introducció 

El futur d’Europa és, actualment, un dels grans interrogants. El que fou el projecte 

d’integració més ambiciós s’enfronta al seu major repte: la seva pròpia existència, 

davant d’unes societats en les quals l’euroescepticisme creix i on fenòmens com el 

Brexit esdevenen una realitat.  

 

Des del seu naixement l’any 1950, amb la Comunitat Europea de l’Acer i el Carbó, la 

qual volia posar fi als conflictes bèl·lics que havien colpejat l’Europa del segle XX, 

fins a l’actualitat, les societats europees s’han transformat. Les noves tecnologies, el 

desenvolupament d’un món cada vegada més interconnectat i globalitzat i les 

demandes dels ciutadans que exigeixen una major representació i participació 

afecten la política internacional i són reptes als quals la Unió Europea ha de fer front. 

En aquest sentit, el Parlament Europeu és significatiu: és la institució política 

europea que representa als més de 500 milions de ciutadans. I tot i que el futur 

d’Europa és incert, sí que sabem qui en formarà part: els joves.  

 

El present projecte planteja la necessitat que l’Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona, organisme que representa al Parlament Europeu a Catalunya, enforteixi 

la comunicació amb la joventut a través de les plataformes digitals. S’analitza la 

manca d’interacció entre aquests i la necessitat d’establir-ne vincles. En concret, 

s’elabora un pla de comunicació per a l’ús de les xarxes socials orientat a assolir 

aquests objectius i a posicionar a la institució en la societat catalana.  

 

Aquest treball neix fruit de l’interès personal per l’estudi dels organismes europeus i 

el seu funcionament, així com la consciència de ser una ciutadana jove europea que 

no se sent degudament representada i informada des de les institucions europees. 

 

L’Europa del segle passat ja no és l’Europa actual. Si es vol mantenir aquell projecte 

de cooperació pel qual tant es va lluitar, caldrà adaptar-se a un món en el qual els 

ciutadans adquireixen un paper fonamental en la presa de decisions. I en aquesta 

nova era, els joves tenen molt a dir. 



	 6 

2. Metodologia 

 

L’objecte d’estudi d’aquesta investigació és l’Oficina del Parlament Europeu de 

Barcelona, una institució que representa al Parlament Europeu a Catalunya. Es 

pretén, doncs, analitzar com és la comunicació que desenvolupa l’organització amb 

els seus diversos públics així com les seves polítiques de comunicació, especialment 

la de les xarxes socials. La investigació correspon a l’estudi d’una institució 

significativa a Catalunya i a Europa i, per tant, la relació que aquesta estableixi amb 

el seu entorn i amb la societat serà determinant per al futur de la institució i de la 

població. Això justifica la rellevància i la realització d’aquest projecte. 

 

L’objectiu d’aquesta investigació és millorar l’eficiència de la comunicació que 

desenvolupa la institució amb un dels seus públics, la societat civil i, més 

concretament, els joves, a través de les diverses plataformes digitals que utilitza. 

Altrament, es vol avaluar l’activitat de l’oficina en les xarxes socials i determinar 

l’efectivitat de les estratègies.  

 

Amb el projecte resultant es pretén, doncs, donar resposta a una sèrie de preguntes 

d’investigació. Es vol determinar si es produeix prou interacció per part de la 

institució amb els seus públics, concretament amb la joventut i si aquests continguts 

s’adeqüen a ells. També es vol analitzar si l’activitat que es duu a terme a les 

plataformes digitals és prou eficient i si les seves publicacions es realitzen amb 

freqüència o no. La resposta a aquestes qüestions es desenvolupa al llarg del 

projecte.  

 

La mostra que s’ha utilitzat per a realitzar aquesta recerca ha estat els missatges 

emesos des de les diverses xarxes socials en les quals l’Oficina del Parlament 

Europeu a Barcelona té presència: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube i Flickr. 

Es tracta d’una mostra estratègica, que ha consistit en una anàlisi de contingut dels 

missatges emesos en un límit temporal – entre els mesos de gener i maig –, ja que 

es tracta del període en el qual s’ha desenvolupat la investigació. Per tal d’analitzar 

aquesta mostra, es duu a terme una observació estructurada, perquè s’ha definit 
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prèviament l’objecte d’estudi que s’analitzarà, i alhora natural, ja que s’observa 

l’activitat diària i real de l’organització a les seves plataformes digitals –és a dir, 

aquesta investigació no provoca cap alteració en el funcionament de l’Oficina –. 

 

Per a l’obtenció de les dades, val a dir que aquest treball utilitza mètodes teòrics i 

empírics, ja que la primera part indaga sobre qüestions com la història de la Unió 

Europea i la creació del Parlament Europeu, mentre que la segona part – el projecte 

– fa ús, en gran mesura, de les tècniques d’observació.  

 

En primer terme s’ha realitzat una revisió bibliogràfica, a través de l’estudi de la 

literatura existent referent a les qüestions que es desenvolupen en aquest treball, 

tant en el marc teòric com en el projecte pràctic. Concretament, s’ha dut a terme un 

estudi sobre la Unió Europea a través de la seva història, dels seus fundadors, els 

Tractats i el seu desenvolupament fins a l’actualitat. Posteriorment, dels seus 

organismes, amb especial atenció al Parlament Europeu, per tal de comprendre el 

seu funcionament i conèixer els esdeveniments més destacats que s’han produït al 

llarg dels anys. El resultat d’aquesta recerca té com a objectiu contextualitzar el 

lector i s’ha realitzat a través de publicacions escrites i també de sistemes de recerca 

en línia, fent ús del cercador de Google, de Scholar Google i del portal Dialnet.  

 

Convé destacar que, a través dels cercadors esmenats anteriorment, no s’han pogut 

localitzar antecedents sobre l’objecte d’anàlisi, el qual consisteix en el funcionament 

de les xarxes socials de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona. De la mateixa 

manera, tampoc s’ha trobat cap estudi similar sobre la resta d’oficines arreu del món. 

Tanmateix, ens trobem amb una sèrie de limitacions, ja que la recerca ha estat 

realitzada en català, castellà i anglès, amb la qual cosa, existeixen problemes 

idiomàtics que poden dificultar la investigació.  

 

La  segona part del treball ha consistit en la realització del projecte. Aquesta, s’ha 

dut a terme de manera prospectiva, és a dir, atenint-nos al present i al futur. També 

ha estat, en gran mesura, una investigació empírica.  
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Per dur a terme el projecte, s’han utilitzat fonts personals expertes. Concretament, 

s’han dut a terme entrevistes en profunditat semi-estructurades, és a dir, amb una 

preparació prèvia i una redacció de les preguntes però alhora amb flexibilitat, 

possibilitat de formulació de noves preguntes i amb un format conversa. Les 

entrevistes realitzades són les següents: 

 

- Sergi Barrera, coordinador de l’Oficina. La seva elecció rau en què es tracta 

d’una font d’informació fonamental per a entendre el funcionament de l’Oficina 

i les activitats que aquesta duu a terme. S’han realitzat un total de tres 

entrevistes per tal de mantenir un feedback amb la institució al llarg del temps. 

 

- Oriol Nierga, responsable de les plataformes digitals de l’Oficina. Aquesta 

entrevista ha estat necessària per a comprendre les estratègies 

comunicatives que duen a terme i els seus procediments. Pel fet que el 

projecte s’enfoca en millorar la comunicació a través de les xarxes socials, 

esdevé una font d’informació clau.  

 

Posteriorment, s’ha dut a terme un procés d’observació qualitatiu i quantitatiu: s’ha 

realitzat una anàlisi descriptiva de la pàgina web i les diverses plataformes digitals i 

un de contingut quantitatiu, ja que també s’ha atès a aspectes com el nivell 

d’interacció entre la institució i els usuaris.  

 

També s’ha elaborat un DAFO, enfocat en les plataformes digitals, que ha permès 

detectar de manera concreta les mancances comunicatives de l’organització. 

Seguidament, s’ha realitzat una anàlisi seguint el mètode P.O.S.T per a fer una 

definició més precisa de les estratègies que es duran a terme, establint el segment 

de població al qual s’enfocaran aquestes, així com els objectius concrets, les accions 

generals i específiques de cada plataforma digital i la tecnologia que s’emprarà.  

 

En últim terme, per al projecte s’estableixen eines que permeten mesurar l’efectivitat 

de les accions que es determinen (KPI) i un cronograma per a la realització 

d’aquestes, així com un pressupost orientatiu.  
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Les conclusions que s’extreuen del treball pretenen realitzar una consideració 

global d’aquest i determinar si s’han assolit els objectius marcats prèviament. Val a 

dir que aquest projecte ha d’estar en evolució constant, adaptant-se a les demandes 

de la societat i a les mateixes plataformes digitals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marc teòric
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3. Context 

L’objectiu d’aquest apartat és informar el lector sobre la Unió Europea i el Parlament 

Europeu, per tal d’afavorir la comprensió del posterior projecte que és objecte aquest 

treball.  

D’entrada, s’ofereix una visió simplificada de la Unió Europea. S’expliquen els 

orígens i els antecedents que permeten comprendre el seu sorgiment. Tot seguit, es 

fa menció als Tractats que s’han anat implementant al llarg dels anys i les 

modificacions que han comportat. Altrament, es defineixen les institucions que han 

resultat de la Unió Europea.  

En segon lloc, es defineix el Parlament Europeu, objecte d’estudi en aquest treball, 

per tal de comprendre la seva història i el seu funcionament.  

En últim terme, s’analitza de manera sintètica el Parlament Europeu des de l’òptica 

de les seves oficines arreu del món.  

 

3.1 La Unió Europea 

La Unió Europea és una organització supranacional que neix com a projecte 

d’integració únic: agrupa 28 estats membres, amb la finalitat d’aconseguir una unió 

cada vegada més estreta entre els pobles d’Europa (Morata, 2007). Es tracta del 

projecte integrador més avançat del món, el qual consisteix en una cessió de les 

competències de cadascun dels estats que en formen part a les institucions de la 

Unió (Gastaldi & Vassallo, 2013). A partir d’aleshores, els governs dels estats 

membres es relacionen i estableixen decisions de manera conjunta per mitjà de la 

Unió Europea.  

 

3.1.1 Orígens  

 

El projecte d’integració europea neix amb la voluntat de posar fi als conflictes bèl·lics 

que havien protagonitzat la primera meitat del segle XX i de reconstrucció de les 
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nacions. Era un projecte de pau i reconciliació (Oreja Aguirre, 2015). Un cop 

acabada la Segona Guerra Mundial, diverses nacions aposten per a una aliança per 

a evitar que fets com aquell es tornessin a produir. En aquell moment, mentre el món 

està dividit entre un bloc occidental i un d’oriental, l’anomenada Guerra Freda, l’any 

1949 les nacions d’occident formen el Consell d’Europa, el primer pas cap al projecte 

europeu (Unió Europea, Europa por la paz: los albores de cooperación, 2017).  

 

Però l’element que va esdevenir clau en aquest procés va ser la creació de la 

Comunitat Europea del Carbó i l’Acer, l’any 1950, promogut per Robert Schuman, 

ministre francès d’Assumptes Exteriors durant l’època. Ell i Jean Monnet, economista 

francès, tenien l’ideari de la construcció d’una federació d’estats i són considerats els 

pares de la construcció europea (Sánchez Mateos, 2018). El Pla Schuman consistia 

en la regulació de la producció de l’acer i del carbó, és a dir, la gestió comuna de la 

indústria pesant. D’aquesta manera, amb el mètode d’integració europea, es 

minimitzava el risc del sorgiment d’un altre conflicte armat i s’acabava també amb la 

històrica rivalitat francoalemanya (Morata, 2007).  

 

Amb la constitució de la Comunitat Europea del Carbó i l’Acer (CECA), Europa 

s’apropava a una comunitat supranacional i a una federació d’Estats (Oreja Aguirre, 

2015). 

 

3.1.2 Tractats 

 

La construcció d’aquest projecte europeu es va desenvolupar a través dels Tractats. 

En concret, a través de sis tractats que s’han anat establint al llarg dels anys: París 

(1951), Roma (1957), Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Niça (2001) i Lisboa 

(2007) (Sánchez Mateos, 2018). Amb les modificacions d’aquests, s’han signat un 

total de disset al llarg dels anys.  

 

Els Tractats esdevenen el Dret Primari, és a dir, les lleis fonamentals de la Unió 

Europea. Amb l’aprovació per part dels estats membres sobirans, aquests 

transfereixen una sèrie de funcions. Amb els Tractats, s’estableixen els objectius i es 
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fixen les normes que han d’aplicar a les institucions. Paral·lelament, aquests 

objectius i les seves directives i normes esdevenen el dret derivat (Unió Europea, 

Tratados de la UE, 2018).  

 

El Tractat de París (1951) consisteix en el pacte constitutiu de la CECA. Va ser 

signat per Alemanya, França, Bèlgica, Itàlia, els Països Baixos i Luxemburg. 

Garantia un accés equitatiu a les reserves de carbó i acer i se supervisava el mercat 

i el compliment de l’acord per part de la competència. Aquest, va suposar un pas 

clau per a Europa. Amb el control i regulació d’aquestes dues matèries, no tan sols 

s’establien aliances entre diversos països, sinó que feia que la guerra fos 

materialment irrealitzable. Es pot afirmar doncs, que aquest tractat va acabar amb 

els conflictes bèl·lics a l’Europa occidental fins a l’actualitat, i també va esdevenir un 

primer pas cap a la integració europea (EUR-Lex, 2017). La Comunitat Europea del 

Carbó i l’Acer va finalitzar-se l’any 2002, cinquanta anys més tard de ser signat (Unió 

Europea, Expiración del Tratado de la CECA, s.d.). 

 

Sis anys més tard, les potències fundadores signen el Tractat de Roma (1957), amb 

el qual es reforça aquesta integració i s’estableix la creació de la Comunitat 

Econòmica Europea (CEE) i de la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (CEEA) 

(Unió Europea, Tratados de la Unión Europea, s.d.). La creació d’aquestes 

Comunitats Europees i el seu funcionament van provocar l’adhesió d’altres països 

europeus. Espanya es va incorporar l’any 1986 (CDE & EDCM, 2017).  

 

L’any 1992, a Maastrich (Països Baixos) se signa un nou tractat, el qual esdevé la 

creació de la Unió Europea. En aquell moment, el bloc d’occident-orient ja havia 

caigut. Es modifiquen els tractats existents i s’amplien els objectius: es reforça el 

sistema institucional i s’inicia la preparació d’una Unió Monetària Europea, que 

s’establiria l’any 1999 (Gobierno de Cantabria, 2017).  

 

Posteriorment, els Tractats d’Amsterdam (1997), Niça (2001) i Lisboa (2007) van 

suposar una reforma de les institucions per tal de constituir organismes més 
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eficients, sobretot atenent a la qüestió de l’ampliació de la UE i, per tant, la major 

complexitat d’aquest sistema internacional.  

 

El Tractat d’Amsterdam, concretament, va suposar un pas per a l’ampliació de la 

Unió, ja que “autoritza a una sèrie d’Estats membres a recórrer a les institucions 

comunes per a establir una cooperació reforçada, consolida els poders del 

Parlament i dóna llum verda a l’ampliació de la Unió dels països de l’Europa Central i 

Oriental” (Unió Europea, Tratados de la Unión Europea, s.d.). 

 

Posteriorment, el Tractat de Niça volia reformar les institucions de la Unió Europea, 

per tal de millorar-ne la eficiència, a causa de la complexitat de l’organisme amb la 

incorporació de nous països. Els principals canvis que es van dur a terme van ser 

establir “mètodes de modificació de la composició de la Comissió i redefinir el 

sistema de vot en el Consell” (Unió Europea, Tratados de la UE, 2018). 

 

El darrer tractat, el de Lisboa, va suposar un augment de les competències del 

Parlament Europeu, incrementant la participació ciutadana per tal de constituir una 

Unió més democràtica (Unió Europea, Tratados de la UE, 2018).  
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3.1.3 El sistema institucional de la Unió Europea: principals organismes 

 

Els estats membres cedeixen certes competències a les institucions de la Unió 

Europea per tal d’establir un sistema comunitari (Gastaldi & Vassallo, 2013). Les tres 

institucions principals en la presa de decisions de la Unió Europea en matèria de 

legislació són el Consell Europeu, la Comissió Europea i el Parlament Europeu 

(Morata, 2007). Aquest triangle institucional elabora les polítiques i les lleis de la 

Unió Europea (Gobierno de Aragón, s.d.). 

 

Figura 1. Organigrama de les tres principals institucions de la Unió Europea 

 
Font: elaboració pròpia. Adaptat de la Pàgina Web Oficial de la Unió Europea: https://europa.eu/european-

union/about-eu/institutions-bodies_es 

 

La Comissió Europea és l’òrgan executiu. És independent als estats i vetlla pels 

interessos de la Unió Europea. Proposa noves lleis i en garanteix el compliment, 

gestiona les polítiques europees i assigna els fons de la Unió, així com la representa 

internacionalment.  

 

El Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea tenen funcions legislatives. El 

primer representa els ciutadans de la Unió Europea, els quals escullen per sufragi 
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directe. El Consell representa als estats membres (Ministerio de Asuntos exteriores y 

de cooperación , s.d.).  

 

A més, hi ha altres organismes de la Unió Europea, entre els quals destaquen el 

Consell Europeu, que és qui marca la direcció política de la Unió, el Tribunal de 

Justícia, qui garanteix el compliment de les lleis de la Unió, el Tribunal de Comptes, 

que gestiona el finançament i el Banc Central Europeu, responsable de la política 

monetària europea (Unió Europea, Instituciones y organismos de la UE, 2018).  

 

 

3.1.4 La Unió Europea en l’actualitat: cooperació, mercat únic i espai Schengen 

 

La Unió Europea, com s’ha explicat anteriorment, ha apostat des de la seva creació 

per la integració i cooperació dels seus estats membres. En l’actualitat, permet la 

circulació per tot el territori de forma lliure dels seus ciutadans, les mercaderies, 

serveis i capitals. La cooperació entre els seus estats ha contribuït a l’eliminació de 

les barreres físiques i fronteres, però també de “les tècniques, jurídiques i 

burocràtiques, permetent el desenvolupament d’activitats comercials i empresarials” 

(Unió Europea, Mercado Único, 2019). L’acord que va suprimir les fronteres internes 

entre alguns dels països membres rep el nom d’Acord Schengen. En aquest, però, 

no tots els membres de la Unió Europea en formen part. La inexistència d’aquests 

controls fronterers en l’espai Schengen també ha contribuït a una major cooperació 

entre els diversos cossos policials, amb el SIS (Sistema d’Informació de Schengen), 

el qual permet intercanviar informació entre diversos països, conduint cap a un 

model cada vegada més integrador (Comissió Europea, s.d.).   
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3.2 El Parlament Europeu 

 

El Parlament Europeu, segons la seva pàgina web oficial (Parlament Europeu, Sobre 

el Parlamento, s.d.), és l’òrgan legislatiu de la Unió Europea. És escollit per sufragi 

directe cada cinc anys. És el responsable de representar així els interessos de 500 

milions de ciutadans dels països membres i de garantir el funcionament democràtic 

de les altres institucions de la Unió. El Parlament és conformat per 751 eurodiputats, 

que representen la voluntat dels ciutadans del seu país. Tanmateix, no tots els 28 

països membres els hi correspon el mateix nombre d’europarlamentaris: l’assignació 

depèn del nombre d’habitants. Així doncs, Alemanya és el país amb el major 

nombre, un total de 96, mentre que els països més petits compten amb 6 

europarlamentaris. És el cas de Luxemburg, Xipre, Estònia i Malta. Espanya en té 54 

(Parlament Europeu, Oficina a Espanya, 2014).  

 

El Parlament Europeu té tres funcions fonamentals (Parlament Europeu, Parlamento 

Europeo, 2019):  

 

• Competències legislatives: aprova la legislació europea, juntament amb el 

Consell, entre altres funcions. 

• Competències de supervisió: exerceix el control democràtic de les institucions. 

• Competències pressupostàries: estableix el pressupost amb el Consell. 

 

D’una banda, prepara la legislació a les Comissions que realitza (vint comissions i 

dues subcomissions) i, d’una altra, aprova la legislació (en les sessions plenàries, les 

quals tenen lloc a Estrasburg).  

 

El mateix Parlament al·lega que el seu paper “no consisteix tan sols a fomentar els 

processos democràtics de decisió a Europa, sinó també en prestar suport als qui 

lluiten per la democràcia, la llibertat d’expressió i unes eleccions lliures i justes a tot 

el planeta. El Parlament defensa així els drets humans al món” (Parlament Europeu, 

Sobre el Parlamento, s.d.).  
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Compta amb tres seus situades a Estrasburg (França), Brussel·les (Bèlgica) i a 

Luxemburg.  

 

A Estrasburg s’esdevenen les sessions plenàries, on els eurodiputats voten els 

diversos articles legislatius. Això es realitza durant una setmana cada mes.  

 

A Brussel·les es realitzen les comissions parlamentàries. Els eurodiputats treballen 

analitzant diversos temes (com ara Assumptes Exteriors, Medi Ambient, Seguretat, 

Transport, Turisme, etc.). Estudien i corregeixen les propostes de la Comissió i del 

Consell Europeu.  

 

També és a la seu de Brussel·les on es reuneixen els diversos grups polítics per tal 

d’establir les seves prioritats com a partit. Els diversos grups polítics del Parlament 

Europeu són: Partit Popular Europeu (PPE), Aliança progressista de Socialistes i 

Demòcrates (S&D), Conservadors i Reformistes Europeus (ECR), Aliança dels 

Liberals i Demòcrates per Europa (ALDE), Esquerra Unida Europea  - Esquerra 

Verda Nòrdica (GUE-NGL), Els Verds/ Aliança Lliure Europea (Verds/ALE), Europa 

de la Llibertat i la Democràcia Directa (ELDD) i els No Inscrits (els diputats que no 

pertanyen a cap grup polític) (Parlament Europeu, Elecciones anteriores. Resultados 

electorales europeos 2014, s.d.).  

 

Luxemburg és la seu de les oficines administratives. (Parlament Europeu, 

Parlamento Europeo, 2019). 

 

3.2.1 Història 

 

El Parlament Europeu té els seus orígens en la CECA, de l’any 1951, on es va crear 

l’Assemblea Parlamentària, que posteriorment es denominaria Parlament Europeu. 

No va ser fins al juny de 1979 quan es van produir les primeres eleccions directes 

del Parlament, en les que els ciutadans de la Unió Europea van participar i Simone 

Veil va ser la primera dona a presidir-lo (Unió Europea, La Historia de la Unión 

Europea, 2019). Fins a la realització d’aquest treball, el Parlament Europeu ha 
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celebrat vuit eleccions directes. Les darreres van ser el maig del 2014 i el seu actual 

president és Antonio Tajani1.  

El Tractat de Lisboa, el qual va entrar en vigor l’any 2009, va esdevenir significatiu 

per a la figura del Parlament Europeu, ja que l’escrit li conferia majors competències 

i un paper més prominent. Aquesta resolució naixia de la necessitat d’augmentar la 

participació dels ciutadans europeus en les decisions de la Unió, a través de l’únic 

organisme de representació directa d’aquests, el Parlament Europeu, ajudant així a 

la construcció de societats més democràtiques i participatives. Concretament, el 

Tractat manifestava (Parlament Europeu, El Tratado de Lisboa, s.d.): 

• Capacitat legislativa: ampliació de les plenes competències legislatives del 

Parlament Europeu en més de 40 nous àmbits 

• Capacitat pressupostaria: competència per aprovar el pressupost total de la Unió 

Europea amb el Consell 

• Capacitat ciutadana: El Parlament Europeu escollia al President de la Comissió 

 

3.2.2 El Parlament Europeu al segle XXI 

 

Al llarg del segle XXI, el Parlament Europeu ha aconseguit diverses fites, entre les 

quals convé ressaltar (Parlament Europeu, s.d.): 

 

El primer esdeveniment significatiu es va produir el 2001, quan el Parlament 

Europeu i el Consell van autoritzar l’accés públic als documents de les diverses 

institucions de la Unió. Aquest pas va dotar al Parlament d’una major transparència, 

garantint a la societat europea l’accés a la informació. En la mateixa línia de la 

transparència, l’any 2006, el Parlament Europeu va oferir per primera vegada que les 

sessions plenàries poguessin veure en streaming. Des d’aleshores, tots els actes es 

poden veure en viu, garantint als seus ciutadans la possibilitat de fer seguiment de 

les tasques que realitza. El 2008 també es va autoritzar el seguiment en streaming 

de les reunions del Comitè.  

																																																								
1 Durant la realització d’aquest treball es van celebrar les eleccions del Parlament Europeu 
del 26 de maig de 2019. Tanmateix, fins ara no s’ha format la nova Eurocambra ni s’ha 
iniciat la nova legislatura. 
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L’any 2010, el Parlament Europeu va rebutjar un acord amb els Estats Units, 

anomenat SWIFT, la xarxa de pagaments, al·legant que aquest acord posava en 

perill la privacitat dels ciutadans de la Unió. Tanmateix, aquell mateix any el 

Parlament va obrir una oficina a Washington D.C. (EUA), esdevenint  la seva primera 

oficina fora d’Europa. 

 

L’any 2011, a Brussel·les, una de les seus del Parlament Europeu, es va inaugurar 

el Parlamentarium, un centre de visitants interactiu que, a través d’exposicions, 

explica la història d’aquest, les activitats que realitza, les figures que han estat clau, 

etc. Posteriorment, el 2017, va inaugurar la Casa de la Història Europea, un museu 

que mostra el recorregut de l’Europa al llarg dels segles.  

 

L’any 2012, va entrar en vigor la Iniciativa Ciutadana Europea, la qual es va establir 

amb el Tractat de Lisboa i va suposar un pas clau per als ciutadans de la Unió 

Europea, ja que els va dotar de molta més participació i de poder d’influir en l’agenda 

política de la Unió.  

 

El 15 de juny de 2017 va suposar la fi del Roaming, és a dir, de les taxes de l’ús del 

mòbil, trucades i navegació per internet, en països estrangers però dins de la Unió 

Europea.  

 

Aquests i d’altres esdeveniments del Parlament Europeu han configurat una Unió 

Europea més inclusiva amb els seus ciutadans i més participativa, progressant cap a 

una major llibertat i transparència.  

 

3.2.3 Les oficines del Parlament Europeu al món 

 

El Parlament Europeu compta amb Oficines d’Atenció en els diversos estats 

membres de la Unió Europea així com en altres països. El seu paper, segons la seva 

pàgina web (Parlament Europeu, Cerca de Usted, s.d.), és difondre el Parlament 

Europeu i establir un punt de contacte amb els seus ciutadans. “Són les 

responsables de l’execució a nivell local de les activitats de comunicació 
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institucional, amb l’objectiu últim de garantir que els ciutadans comprenguin la 

importància del Parlament Europeu de manera adequada per a participar en el 

procés democràtic europeu” (Parlament Europeu, Oficinas de enlace en su país, 

s.d.). Això ho assoleixen a través d’accions com són oferir informació, resoldre 

dubtes o mitjançant la realització d’actes sobre valors de la Unió. El Parlament 

Europeu compta amb un total de 36 oficines arreu del món (Parlament Europeu, 

Oficinas de enlace en los Estados miembros, s.d.).  

 

A continuació, es detalla la distribució de les Oficines del Parlament Europeu en els 

països de la Unió: en color blau marí es mostren els països que compten amb més 

d’una oficina (una situada a la capital i una segona oficina de suport), en blau cel 

aquells països que només disposen d’una oficina i en gris els països que no formen 

part de la Unió Europea. Cada marcador senyalitza la ubicació de cada oficina.  

 

Mapa 1. Les oficines del Parlament Europeu al món 

 
Font: elaboració pròpia. Adaptat de la Pàgina Web Oficial del Parlament Europeu: 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/es/stay-informed/liaison-offices-in-your-country 
 

D’una banda, els països que tenen un major pes econòmic, compten amb dues 

oficines: una oficina principal en la capital del país i una oficina de suport en una de 
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les seves principals ciutats. És el cas d’Alemanya, França, el Regne Unit, Itàlia, 

Espanya i Polònia (es tracten dels països amb major pes econòmic en funció del PIB 

a valors del poder adquisitiu (Statistics Times, 2019)). Les corresponents oficines de 

suport són Munic, Marsella, Edimburg, Milà, Barcelona i Breslau. França a més, 

compte amb una oficina a Estrasburg, a causa de la ubicació d’una de les seus del 

Parlament.  

 

La resta de països de la Unió Europea, els quals tenen un menor pes econòmic, 

compten amb una oficina a la capital. És el cas d’Irlanda, Malta, Àustria, Bèlgica, 

Bulgària, Croàcia, Xipre, la República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Grècia, 

Hongria, Letònia, Lituània, Luxemburg, els Països Baixos, Portugal, Romania, 

Eslovàquia, Eslovènia i Suècia.  

 

A més, el Parlament Europeu compta amb una Oficina a Washington D.C., als Estats 

Units. Les seves principals funcions són, segons la seva pàgina web (Parlament 

Europeu, Liaison Office in Washington, s.d.), fomentar la cooperació entre els EUA i 

la Unió Europea, així com atendre a les demandes d’informació dels seus ciutadans.  

 

S’observa, doncs, l’interès de la Unió Europea per a apropar les seves institucions a 

les societats dels seus 28 països membres. Les oficines esdevenen un punt de 

contacte directe amb els ciutadans i són claus en la transmissió dels valors que 

defensa la Unió.  

 

Convé ressaltar, doncs, que l’objectiu d’aquest treball és precisament atendre a la 

necessitat d’enfortir el vincle i d’assolir una comunicació més eficaç i propera entre 

l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i la societat catalana.  
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4. L’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona  

 

4.1 Descripció 

 

L’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona és l’organisme que representa al 

Parlament Europeu a Catalunya. Està subordinada a l’oficina central, a Madrid, i 

actua com a suport d’aquesta. L’Oficina va obrir les seves portes l’any 1998 i està 

situada al Passeig de Gràcia, número 90 de Barcelona.  

 

Segons la mateixa institució (Parlament Europeu, Oficina a Barcelona, s.d.), les 

principals àrees de treball d’ambdues oficines són: 

 

Informar a la ciutadania, responent les consultes sobre les tasques del Parlament 

Europeu i fent-ne difusió d’aquest. A través del seu portal web i de les xarxes socials 

l’Oficina estableix una interacció amb la societat. 

 

Establir un contacte constant amb els mitjans de comunicació de l’àmbit geogràfic 

(les quatre províncies catalanes). La mateixa oficina també emet comunicats i 

dossiers de premsa, així com organitza conferències amb els mitjans de 

comunicació i els eurodiputats per a fomentar el vincle entre ells.  

 

Atendre a la joventut: l’oficina també afirma que vetlla per a la interacció amb els 

joves, amb la finalitat de promoure la formació d’aquests amb les qüestions 

relacionades amb la Unió Europea com, per exemple, garantint l’accés a les beques 

acadèmiques i professionals.  
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4.2 Organigrama 

 

En primer terme, el Parlament Europeu, com a institució, compta amb una Direcció 

General de Comunicació, situada a Brussel·les. El seu director general i portaveu del 

Parlament Europeu és en l’actualitat Jaume Duch Guillot. En subordinació a aquest, 

hi ha la Unitat de Servei de Portaveu, presidida per Marjory Van den Broeke, 

encarregada de transmetre la informació sobre el Parlament Europeu de manera 

objectiva, així com de combatre la desinformació. També pot atendre consultes 

provinents, principalment, dels mitjans de comunicació, així com oferir als 

eurodiputats informació rellevant perquè ells puguin, posteriorment, donar respostes 

(Parlament Europeu, Servicio del portavoz, s.d.). El Parlament Europeu també 

compta amb un Gabinet de Premsa del President. El portaveu d’aquest és Carlo 

Corazza.   

 

Altrament, engloba diversos departaments, com el Departament de Mitjans, la Unitat 

de Premsa o la Unitat de Serveis i Seguiment als Mitjans (Parlament Europeu, Guía 

para periodistas, s.d.).  

 

Pel que fa als departaments que tenen una relació més directa amb les Oficines i 

amb els mitjans de comunicació dels diversos països, convé destacar la Unitat de 

Recursos Audiovisuals, presidida per Fernando Carbajo, la qual proporciona als 

mitjans de comunicació d’arreu l’ús d’instal·lacions del Parlament i d’altres serveis, 

com són: disposició d’estudis de televisió, de ràdio, l’estudi multimèdia de croma, 

material audiovisual de la mediateca, reserva de fotògrafs, així com assistència en 

altres qüestions tècniques (Parlament Europeu, Recursos audiovisuales, s.d.).  

 

L’Assistència a Periodistes de Mitjans Audiovisuals, en el cas d’Espanya, és realitzat 

per Eulàlia Martínez De Alòs-Moner. S’encarrega d’oferir als mitjans de comunicació 

els recursos audiovisuals del Parlament Europeu de manera gratuïta (Parlament 

Europeu, Asistencia a periodistas de medios audiovisuales, s.d.).  
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El Parlament també conté Serveis de Premsa que es transmeten en els diversos 

idiomes. En el cas dels continguts que s’emeten en espanyol, la responsable és 

l’Estefania Narrillos. Informen, principalment, sobre les resolucions de les comissions 

parlamentàries (Parlament Europeu, Guía para periodistas, s.d.).  

 

Pel que fa als responsables de premsa per país, els quals esdevenen el punt de 

contacte entre el Parlament i els mitjans de comunicació corresponents al seu àmbit 

geogràfic, responen a consultes relacionades amb les tasques del Parlament 

Europeu i les polítiques de la Unió Europea. En el cas espanyol, els Press Officer 

són el Damián Castaño, l’Eugenio Díaz Llabata i la Marina Gomáriz. Pel que fa a 

Catalunya, el responsable és en Sergi Barrera (Parlament Europeu, Responsables 

de prensa por país, s.d.). 

 

4.2.1 Organigrama de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona  

 

En relació a les Oficines, com s’ha explicat abans, cada país compte amb una de 

principal a la capital del país. En el cas d’Espanya, aquesta és Madrid. Cal insistir en 

aquest aspecte, ja que, per qüestions jeràrquiques, l’Oficina de Barcelona, al ser de 

suport, està supeditada a la de Madrid. Així doncs, la direcció de Madrid serà la 

mateixa direcció de Barcelona, la qual és presidida per María Andrés. La 

responsable de l’Oficina a Barcelona és María Teresa Calvo Mayals.  

 

Atenent concretament a l’Oficina de Suport de Barcelona, l’organització comprèn una 

plantilla formada per quatre treballadors fixos. 
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Figura 2. Organigrama de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades per en Sergi Barrera, coordinador de 

l’oficina. 
 

Les tasques que realitzen són les següents (Barrera, Entrevista Sergi Barrera, 2019): 

• Sergi Barrera: és el coordinador de l’oficina i el Press Officer, és a dir, esdevé el 

punt de contacte entre el Parlament Europeu i els mitjans de comunicació de 

l’àmbit geogràfic. 

 

• Laura Tejera: és l’agent de premsa. S’encarrega de gestionar la comunicació 

entre la institució i els diversos mitjans de comunicació. Representa el punt de 

contacte de premsa de cara a Brussel·les.  

 

• Isabel Ferrer: realitza les tasques de relacions públiques. És la responsable de 

coordinar la campanya de les eleccions europees per part de l’oficina. A més, és 

qui canalitza les peticions.  
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• Alejandro Miñano: és l’encarregat de gestionar les finances i les relacions 

institucionals. Desenvolupa la tasca de contactar amb les diverses institucions 

amb les quals l’oficina té relació.  

L’organització també compta amb la col·laboració de dos becaris beneficiats del 

programa de beques Robert Schuman. Consisteixen en pràctiques extracurriculars 

per a llicenciats en periodisme, d’un període de duració de 5 mesos (Parlament 

Europeu, Prácticas en el Parlamento Europeo, s.d.). Durant aquesta estada, 

compresa entre els mesos d’octubre de 2018 i maig de 2019, realitzen les funcions 

de xarxes socials, alimentació de la pàgina web, col·laboració en la preparació 

d’actes, entre d’altres.  

De manera excepcional, durant la campanya de les eleccions europees de maig de 

2019, l’oficina també incorpora una persona externa, l’Oriol Nierga, que s’encarrega 

de gestionar la pàgina web i les xarxes socials.  

 

4.3 Activitats 

 

Com s’ha esmenat anteriorment, les Oficines del Parlament Europeu realitzen 

principalment tasques d’informació. En el cas de l’Oficina de Barcelona, podem 

determinar una sèrie d’activitats concretes que realitzen de manera habitual 

(Barrera, 2018): 

 

Informació i orientació a qualsevol ciutadà, mitjà de comunicació o institució que es 

posi en contacte. Es pot dur a terme de manera personal, a la seu situada al Passeig 

de Gràcia de Barcelona, o a través de les diverses plataformes digitals o del correu o 

telèfon.  

 

Visibilitzar la tasca del Parlament Europeu a través de les xarxes socials, amb la 

publicació de continguts referents a les activitats que duu a terme el Parlament.  
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Emissió de comunicats de premsa, proporcionant-los als mateixos mitjans de 

comunicació i/o també amb la publicació d’aquests a la seva pàgina web.  

 

Organització d’actes i d’esdeveniments: l’oficina compta amb l’Aula Europa, un espai 

per a la realització de reunions amb eurodiputats, debats, seminaris i xerrades. 

Alhora, l’Oficina també duu a terme visites a universitats, a mitjans de comunicació o 

al Col·legi de Periodistes, entre d’altres.  

 

4.4 Públics i stakeholders 

 

L’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona agrupa diversos públics i stakeholders. 

A tots ells s’hi dirigeix atenent a criteris geogràfics. És a dir, opera en un marc 

regional, en tota l’àrea de Catalunya. A partir d’això, podem establir tres públics 

diferents:  

 

4.4.1 La societat civil 

 

L’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona es dirigeix a la societat civil atenent a 

criteris geogràfics. Sí que és cert que també ho fa demogràficament, dirigint-se 

principalment a aquells ciutadans que tenen dret a vot. Tanmateix, no s’observen 

altres distincions, com per exemple, grups d’edat –joves–. Aquesta qüestió es 

desenvoluparà amb major deteniment més endavant. Podem afirmar doncs que, en 

essència, l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona es dirigeix a aquells 

ciutadans membres de la Unió Europea que resideixen a Catalunya i que tenen dret 

a vot. Aquest segment de la població representa un total de 5.649.042 censats en 

les properes eleccions de 2019, segons l’INE (INE, 2019).  

 

Segons dades de l’IDESCAT, en les darreres eleccions europees del 25 de maig del 

2014, el nombre d’electors a Catalunya va ser de 5.492.297 i de 2.536.152 votants. 

La participació va ser d’un 46,18%. 

 
 



	 29 

Taula 1. Participació dels electors catalans a les eleccions del Parlament Europeu en 
les darreres 5 legislatures 

 
Font: Elaboració pròpia. Adaptat de l’Institut d’Estadística de Catalunya: 

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=903 

 
És interessant observar la participació en les eleccions del Parlament Europeu per 

part de la població catalana en les darreres cinc legislatures. Aquesta taula ens 

permet il·lustrar el paper que adquireix la Unió Europea i determinar, doncs, la baixa 

participació, sobretot en les tres últimes candidatures. El Parlament Europeu és 

conscient de la forta abstenció i és per això que de cara a les properes eleccions del 

maig del 2019 ha iniciat una forta campanya de promoció per tal d’incentivar a la 

població a votar. Una de les principals vies d’actuació és establint una major 

comunicació amb la societat civil, la qual es desenvolupa sobretot a través de les 

plataformes en línia, analitzades en aquest treball. Malgrat això, segons dades del 

CIS del baròmetre de desembre de 2018, només un 5,5% dels enquestats sabia la 

data clau en què es realitzarien les pròximes eleccions del Parlament Europeu, un 

14,8% en sabia el mes i l’any i un 20,3% el 2019. Un 25,1% no en va encertar cap i 

un 34% no en sabia res (Barómetro de diciembre de 2018). A més, la majoria dels 

enquestats, amb un 23,5%, van afirmar que, en una escala del 0 al 10, el seu grau 

de confiança era d’un 5. Podem determinar, doncs, que cal que el Parlament 

Europeu reforci la comunicació amb els seus ciutadans.  
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4.4.2 Els mitjans de comunicació 

 

Els mitjans de comunicació amb els quals interactua de manera directa són aquells 

establerts a Catalunya. L’Oficina es relaciona en funció de criteris geogràfics.  

 

Principalment, l’Oficina té molta relació amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya, 

el qual fomenta la cohesió entre els professionals (Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, s.d.). Però també es relaciona amb els diversos mitjans de comunicació 

catalans a través de l’emissió de comunicats de premsa sobre qüestions del 

Parlament Europeu que puguin ser d’interès per a la societat catalana, així com amb 

la invitació d’aquests mitjans en els actes i esdeveniments que l’oficina dugui a terme 

(Barrera, Entrevista Sergi Barrera, 2019).  

 

Segons en Sergi Barrera, coordinador de l’oficina, aquesta pot tenir també relació 

amb mitjans estatals o d’altres autonomies, però només en casos excepcionals. Això 

és degut al fet que l’oficina de Madrid, que n’és la principal, ja s’encarrega d’establir 

una relació amb ells. Per això, l’Oficina de Barcelona pràcticament només manté 

relació amb els mitjans catalans.  

 

4.4.3 Les institucions 

 

Les institucions amb les quals el Parlament Europeu interactua són, d’una banda, les 

mateixes institucions europees –la Comissió Europea, el Consell de la Unió, 

l’Euroscola, les altres oficines del Parlament a Europa, etc-, així com les diverses 

institucions catalanes, com la Generalitat, el Parlament de Catalunya, els 

ajuntaments dels diversos municipis, el Consorci d’Educació, agrupacions, com per 

exemple la Unió de Pagesos, entre d’altres. Amb totes elles ha de mantenir un 

feedback, proporcionant informació a aquestes institucions així com rebent-ne.  
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4.5 Instruments comunicatius 

4.5.1 Les plataformes digitals 

 

Una part de les tasques comunicatives que realitza l’oficina és a través de les seves 

plataformes digitals. Les xarxes socials han esdevingut claus en la difusió de les 

tasques del Parlament, de manteniment així com enfortiment de les relacions amb 

els seus públics i també per a garantir la transparència (Nierga, 2019). El següent 

projecte se centra a millorar l’efectivitat comunicativa de la institució, especialment 

amb els joves, a través de les seves xarxes socials.  

 

Segons l’IAB, (Interactive Advertising Bureau) a Espanya un 85% dels ciutadans 

d’edats compreses entre 16 i 65 anys utilitzen les xarxes socials (IAB, 2018). És per 

això que institucions com el Parlament Europeu utilitzen aquestes plataformes per a 

relacionar-se amb els seus diversos públics. En el cas de l’Oficina del Parlament 

Europeu a Barcelona, aquesta té presència a les següents xarxes socials: Twitter, 

Facebook, Instagram, Flickr i Youtube. A més, també compte amb una pàgina web 

oficial.  

Pàgina web: la pàgina web de l’Oficina té una estructura estrictament marcada per 

Brussel·les i que totes les oficines han de seguir. A través d’aquesta, es publiquen 

comunicats de premsa, notícies, articles, entre d’altres.  

Twitter: és la xarxa social per excel·lència de l’oficina. A través d’aquesta, publiquen 

informació rellevant sobre el Parlament Europeu, que sol atendre a qüestions 

institucionals, com ara l’agenda del ple, les sessions plenàries, les eleccions 

europees, etc.  

Facebook: juntament amb Twitter, permet la publicació d’informació rellevant sobre 

el Parlament. També des de l’Oficina es realitzen Facebook Lives per a cobrir els 

diversos actes. Paral·lelament, la pròpia xarxa social permet una major extensió pel 

que fa a la part escrita, i també permet la publicació d’imatges i vídeos de majors 

dimensions i duració.  
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Instagram: la funció d’Instagram  és la d’informar els seus diversos públics a través 

d’imatges. La mateixa xarxa social es caracteritza per a emfatitzar els elements 

visuals, en detriment als elements escrits. L’Oficina publica continguts diversos, com 

ara els actes que es duen a terme, imatges d’eurodiputats que hi han participat, 

joves que expressen el seu desig a vot, etc. Es combinen imatges amb vídeos de 

curta duració i històries.  

Flickr: s’usa principalment per a publicar imatges dels actes que realitza l’Oficina a 

la seva Aula Europa, per a constituir una biblioteca visual dels actes a la qual els 

usuaris puguin accedir.  

Youtube: s’utilitza per a la publicació de vídeos d’elaboració pròpia o de l’arxiu 

audiovisual del Parlament Europeu. Permet la visualització de peces de llarga 

durada que altres plataformes no ho permeten.  

Més endavant, s’analitzaran en profunditat el funcionament d’aquestes diverses 

plataformes per tal de determinar una sèrie d’accions i una estratègia comunicativa 

perquè l’Oficina es comuniqui de manera més eficaç.  

 

4.5.2 Altres instruments comunicatius 

 

Tot i que aquest projecte s’enfoca en la comunicació a través de les xarxes socials 

de l’Oficina, aquesta realitza altres tasques comunicatives que convé esmenar 

(Barrera, Entrevista Sergi Barrera, 2018): 

 

• L’elaboració de comunicats de premsa i dossiers de premsa 

• Relació amb els diversos mitjans de comunicació del territori 

• Organització d’actes  

• Seminaris per a periodistes 

• Atenció a peticions i consultes 

 

	



Projecte
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5. Pla de Social Media 
 
 
Després d’haver analitzat les característiques de l’organització i el seu funcionament, 

la segona part d’aquest treball consisteix en l’elaboració d’un Social Media Plan. 

Aquest, esdevé “un full de ruta que ens permet definir les estratègies i accions 

necessàries per a obtenir els nostres objectius empresarials” (Juan Clos, 2017). 

Primerament, es durà a terme un anàlisi de les xarxes socials, per veure com s’ha 

estat duent a terme la seva gestió fins ara. A continuació, es realitzarà un DAFO per 

tal d’extreure quines activitats són eficients i en quines són les mancances existents 

que s’han de tenir en compte. Després, es definiran unes estratègies i accions 

concretes seguint el mètode P.O.S.T. Finalment, caldrà definir uns KPI’s per a fer un 

seguiment i valorar l’efectivitat del Pla i s’elaborarà un calendari per a planificar les 

accions.  

 

Figura 3. Esquema del Pla de Xarxes Socials 

	
Font: elaboració pròpia 



	 35 

5.1 Auditoria de les plataformes digitals de l’Oficina 

Una de les estratègies comunicatives que desenvolupa la institució i que esdevé l’eix 

principal de millora d’aquest pla de comunicació és la comunicació a través de les 

xarxes socials i de la pàgina web. Com ja s’ha esmenat en apartats previs, l’Oficina 

del Parlament Europeu a Barcelona té presència a les següents plataformes: Twitter, 

Facebook, Instagram, Flickr i Youtube. A més, també compte amb una pàgina web 

oficial. Segons la mateixa oficina (Nierga, 2019), no segueixen una estratègia de 

comunicació diferenciada, és a dir, totes elles són utilitzades per a dirigir-se al públic 

de manera genèrica, i no segmenten les publicacions en funció de targets d’interès 

ni utilitzen cada xarxa social per a un target concret.  

A continuació, s’analitza la presència i l’ús de cadascuna d’elles: 

Pàgina web: europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/ 

Twitter: @Europarl_CAT 

Facebook: @parlamenteuropeu 

Instagram: @parlamenteuropeu 

Youtube: Parlament Europeu a Barcelona 

Flickr: Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 

 

Pàgina web: europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/ 

La pàgina web de l’Oficina té una estructura estrictament marcada per Brussel·les i 

que totes les oficines han de seguir. És per això que les modificacions que es poden 

fer són limitades. Respecte a l’estètica, no es pot fer cap modificació (Nierga, 2019).  
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Figura 4. Pàgina web de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona

                
Font: Parlament Europeu (2019). Recuperat de la Pàgina Oficial de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona: 

http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/ 

La web es divideix en les següents seccions: Actualitat, Oficina a Barcelona, 

Premsa, Joves, Espai Ciutadà i Eleccions europees 2019. 

En principi, s’actualitza diverses vegades al dia i, sobretot, es publiquen comunicats 

de premsa així com s’informa dels esdeveniments que es realitzen.  

Val a dir que l’Oficina de Barcelona, que es tracta d’una oficina de suport, és l’única 

d’aquestes característiques que compta amb una pàgina web pròpia. La resta, com 

per exemple Munic o Milà, constitueixen un apartat més de la web de la seva Oficina 

principal. Aquest és doncs, un element a destacar de l’Oficina de Barcelona i que pot 

potenciar.  

L’oficina a Barcelona compte amb un apartat anomenat “joves”, en el qual es publica 

informació relacionada amb: 

• EYE: European Youth Event. Disponible en anglès, alemany i francès.  

• Euroscola 



	 37 

• Premi Europeu Carlemany de la Joventut 

• Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu 

• Pràctiques i visites d’estudi 

• Llocs de treball 

• Beques Schuman 

No obstant això, la informació publicada consisteix en un resum de les 

característiques de cada projecte i l’enllaç a la pàgina oficial europea de cadascun 

d’ells. És a dir, en aquest sentit, l’oficina només en fa difusió, però ella de per si no té 

projectes propis que involucrin a la joventut.  

Twitter: @Europarl_CAT 

És la plataforma més utilitzada per l’Oficina. El compte de Twitter és el que té més 

seguidors -11.000 seguidors i segueix a 3.779 comptes- i el que s’actualitza de 

manera més constant: realitzen una mitjana de tres tuits diaris. En total, han emès 

5.082 tuits2. Es va crear el juliol de 2010. 

Figura 5. Compte oficial de Twitter de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 

                                        
Font: Parlament Europeu (2019). Recuperat del compte oficial de Twitter de l’Oficina del Parlament 

Europeu a Barcelona: https://twitter.com/Europarl_CAT 

 

																																																								
2 Data de consulta: 18 d’abril de 2019	
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La seva descripció és la següent: “Twitter de l'Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona. 751 escons, 28 països, 508 milions de ciutadans |  #EUElections2019                                                     26 

maig | RT ≠ posicionament”. Enllaçada hi ha la pàgina de la campanya “aquesta 

vegada voto”. Fins ara, han publicat un total de 1.073 fotografies i vídeos.  

A primera vista, no podem veure que es produeixi un feedback entre els usuaris de 

Twitter i la institució. Més aviat, el que s’observa és que estableixen una 

comunicació unidireccional. Aquest aspecte podria millorar-se per part de la 

institució, per tal d’apropar-se més als seus públics i, en especial, a la societat civil. 

Cal tenir en compte que els usuaris cada vegada demanen una major interacció.  

Pel que fa a les seves publicacions, aquestes segueixen un patró força estricte. Es 

publica de manera constant seguint els hashtags: 

#Plenària PE: es publica en català 

#Pleno PE: es publica sempre en castellà.  

#EU Elections 2019 

A més, de vegades s’incorporen altres hashtags, com #aquestavegadavoto, així com 

tuits que permeten seguir en directe algun debat. També es retuiteja d’altres 

comptes oficials, com les del president del Parlament o d’altres figures i/o 

institucions.  

Un dels punts forts d’aquest compte és que segueixen un ordre clar que permet que 

els usuaris sàpiguen què es publica i puguin buscar de manera molt més senzilla a 

través dels hashtags. 

En un principi, la mateixa institució al·lega que es dirigeix a tots els seus públics. No 

obstant això, clarament es mostra com els seus continguts atenen a un interès dels 

mitjans de comunicació i de les institucions. El seu llenguatge, tot i ser concís (a 

causa dels paràmetres de la xarxa) és més tècnic i atén a qüestions que no solen 

ser d’interès general, com per exemple, informació sobre l’agenda diària de les 

comissions parlamentàries i reunions de grups polítics.  
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Tot i que sí que n’hi ha d’altres que atenen clarament a la ciutadania, com per 

exemple aquells que informen sobre com fer el vot pregat, legislacions que afecten 

els consumidors, entre d’altres.   

Un altre aspecte positiu és la incorporació d’imatges, vídeos o enllaços que 

permeten clarificar i/o ampliar la informació. No obstant, l’impacte de les seves 

publicacions és escàs. La majoria de les seves publicacions no arriba als 10 

m’agrada, havent-n’hi que no en tenen cap, i el nombre de retuits és menor a 10 i en 

alguns casos, nul. Per exemple, una temàtica que és de gran interès per als joves 

són les beques de mobilitat Erasmus +. El tuit que van realitzar el 28 de març, el 

qual descrivia “Erasmus + 2021-2027: oportunitats de mobilitat per a més joves 

europeus” amb un enllaç informatiu, només va rebre 3 m’agrada i 2 retuits.  

Facebook: @parlamenteuropeu 

La pàgina de Facebook de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona també es va 

crear el juliol del 2010. Compta amb 8.294 m’agrada i té 8.448 seguidors3.  

Figura 6. Compte oficial de Facebook de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona

                                                
Font: Parlament Europeu (2019). Recuperat del compte oficial de Facebook de l’Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona: https://www.facebook.com/parlamenteuropeu 

 
																																																								
3 Data de consulta: 1 de maig de 2019 
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A l’apartat d’informació indiquen la seva direcció i com arribar-hi amb transport 

públic, així com el seu horari de visites. També descriuen les seves tasques, la seva 

missió i inclouen dades de contacte. Aquesta informació és necessària i està ben 

comunicada. A través de Facebook tenen vinculades totes les seves altres 

plataformes digitals.  

Les publicacions de l’Oficina a Facebook solen ser força constants, tot i que no cada 

dia se sol publicar, depèn de l’agenda. La majoria de les publicacions són vídeos 

que inclouen una breu descripció. Algunes inclouen hashtags, com 

#aquestavegadavoto, #PlenoPE o #EleccionsUE2019. Pel que fa als vídeos, aquests 

es publiquen de manera més constant. Val a dir que els vídeos publicats a través 

d’aquesta plataforma no són els mateixos que els que es publiquen a Youtube. La 

majoria són vídeos de curta duració, alguns d’ells amb infografies, que intenten 

explicar una qüestió de manera breu i clara.  

Pel que fa al nombre de visualitzacions, n’hi ha que no en tenen cap, mentre que n’hi 

ha d’altres que en tenen fins a gairebé 1.500, com el vídeo del 24 d’abril de 2018 

amb el títol “Ets graduat/da universitari? T'agradaria fer unes #pràctiques al 

#ParlamentEuropeu?”. Això ens permet determinar que els joves sí que estan 

interessats en qüestions que els concerneixen i que, per tant, és un públic que no 

hem d’oblidar pas.  

Pel que fa a les fotografies, convindria agrupar-les per àlbums, per tal que fos més 

fàcil trobar-les. Els àlbums actuals estan mal organitzats, n’hi ha que no tenen títol i 

que compten amb només una fotografia. La majoria de fotografies estan només 

incloses a l’àlbum “Fotos de la biografia” amb un total de 1.133.  

A Facebook també publiquen els esdeveniments que duen a terme, amb la 

possibilitat d’inscripció. Val a dir que la majoria d’aquests actes tenen poques 

invitacions: entre deu i vint i només alguns casos, com “El Brexit: procés i 

conseqüències per a la UE” va comptar amb gairebé 800 convidats. 
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Instagram: @parlamenteuropeu.  

El compte té en l’actualitat un total de 2.601 seguidors i segueix a 837 comptes4. A la 

descripció, aclareixen: 

“Compte oficial de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona a Instagram” i 

inclouen l’enllaç a la seva pàgina web.  

Figura 7. Compte oficial d’Instagram de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 

                      

Font: Parlament Europeu (2019). Recuperat del compte oficial d’Instagram de l’Oficina del Parlament 

Europeu a Barcelona: https://www.instagram.com/parlamenteuropeu/	

	

Per a fer l’anàlisi, establim dues categories: 

Publicacions 

Fins ara, conté 429 publicacions. La primera d’aquestes data del 29 de juliol de 

2013. 
																																																								
4 Data de consulta: 9 de maig de 2019. 
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Val a dir que la periodicitat de les publicacions ha variat en aquest darrer any: 

l’Oficina ha augmentat el seu volum de publicacions mensuals i actualment  ho fa de 

manera més regular. Aquest aspecte també es deu a les imminents eleccions 

europees, les quals s’estan promocionant de manera constant/tenaç. Però encara es 

pot observar una discontinuïtat en les publicacions: mentre que hi ha dies en els 

quals poden publicar tres o quatre imatges, n’hi ha setmanes en què no hi ha 

gairebé cap publicació. Aquest aspecte és, per una banda, comprensible, degut a si 

hi ha més volum d’informació per a publicar o no, però, d’altra banda, una de les 

característiques de les xarxes socials és que requereixen una publicació 

pràcticament diària o sinó, el nombre de seguidors o de persones interessades 

minvarà.  

Pel que fa als continguts, aquests són molt variats: inclouen imatges sobre actes del 

Parlament que s’han realitzat a Catalunya, dels eurodiputats que hi han participat, 

material audiovisual extret de Brussel·les, com per exemple el Ple del Parlament que 

s’ha dut a terme i la seva resolució, imatges de la campanya “aquesta vegada voto” 

amb joves sostenint un cartell amb la seva voluntat de votar, entre d’altres, així com 

vídeos de curta duració. El Parlament Europeu, en aquest aspecte, compta amb un 

problema: Instagram és una xarxa social que en la seva pròpia essència s’adreça a 

un públic més jove, i on l’aspecte més rellevant és l’impacte de les fotografies. En 

aquest sentit, l’Oficina del Parlament Europeu pretén adreçar-se a tots els seus 

diversos públics (tota la població civil, mitjans de comunicació i institucions) de la 

mateixa manera. I cal tenir en compte que no tots ells volen rebre el mateix tipus de 

contingut. A més, les imatges que publiquen resulten, en general, poc atractives. El 

seu element més rellevant és la informació que incorporen en el peu de la imatge i 

que permet entendre aquesta. Però les imatges en si no solen cridar l’atenció (per 

exemple, la imatge d’un eurodiputat en una conferència celebrada a Barcelona). Un 

altre element que ha resultat força popular a Instagram és que, com que es tracta 

d’una xarxa social que principalment atén a l’aspecte visual, la cura de l’aspecte 

estètic i la uniformitat i equilibri dels colors. En altres paraules, la seva identitat 

visual. Si observem comptes d’Instagram que tenen un elevat nombre de seguidors, 

podem determinar que cuiden molt la imatge, tenir un feed atractiu i harmoniós.  
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Instagram stories 

Les històries d’Instagram de l’Oficina són un dels seus punts forts. Des del darrer 

any, han sabut mantenir-se constants en la publicació d’aquestes i, a més, s’han 

deslligat una mica del llenguatge institucional i han optat per un format més distès. A 

més, han incidit en l’estètica, a través de logotips, que esdevenen una simbologia 

gràfica. També han seguit un format homogeni amb una identitat cromàtica (el blau) i 

que, en general, creen una identitat visual corporativa de la institució. Aquests 

elements permeten identificar a la institució, fent-la més reconeixible i diferenciant-la 

de les altres. En aquesta mateixa línia haurien de treballar en les publicacions. Pel 

que fa als continguts, aquests es distribueixen en diversos Destacats: 

• Actualitat: 

• Actes passats 

• Què fa el Parlament Europeu per mi 

• Aquesta vegada voto 

• Eleccions UE 2019-03-29 

• Com votar? 

• Beques 

• Guardons 

Figura 8. Històries destacades d’Instagram del compte de l’Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona 

Font: Parlament Europeu (2019). Recuperat del compte oficial d’Instagram de l’Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona:: https://www.instagram.com/parlamenteuropeu/	

	
Els continguts també estan ben distribuïts i atenen a qüestions que clarament són 

enfocades a la ciutadania. És en aquesta línia en la qual haurien de seguir treballant.  
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Youtube: Parlament Europeu a Barcelona 

El canal de Youtube de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona compta amb 

102 subscriptors5. Es tracta d’un nombre molt reduït pel que fa a aquesta plataforma. 

En total, tenen 133 vídeos publicats, distribuïts en un període de 10 anys (el primer 

vídeo va ser penjat a la xarxa el 2 de març de 2009). Pel que fa a la periodicitat, són 

publicats de manera irregular: l’any passat, van publicar un total de dotze. 

Figura 9. Compte oficial de Youtube de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona  

Font: Parlament Europeu (2019). Recuperat del compte oficial de Youtube de l’Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona: https://www.youtube.com/user/ParlamentEuropeu	

	
El nombre de visualitzacions varia molt en funció del contingut del vídeo. La 

publicació amb més visites és “l’Entrevista sorpresa a eurodiputats amb motiu del 

Dia d’Europa”, amb un total de 4.840. Seguidament, l’entrevista amb “Javier Nart 

(Grupo ALDE), Diputado al Parlamento Europeo”, amb un total de 2.723 

reproduccions.  

Però n’hi ha d’altres amb menys de 10 visualitzacions. És el cas de vídeo “Premi 

																																																								
5 Data de consulta: 1 de maig de 2019 
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Sàkharov a la llibertat de consciència”, amb tan sols una visualització, “Intel·ligència 

Artificial: una nova era per als mitjans de comunicació” o “les línies vermelles a les 

negociacions del Brexit” amb tres visualitzacions, entre d’altres.  

El compte va ser creat el març de 2009. Ha tingut un total de 39.511 visualitzacions. 

Tenint en compte els anys i el nombre de vídeos, es tracta d’una xifra molt discreta. 

Si calculem la mitjana de visualitzacions, aquesta és de 297 per vídeo.  

La duració dels vídeos és molt variada, depenent sobretot dels continguts d’aquests. 

Per exemple, n’hi ha que tenen una duració de més d’una hora, ja que es tracten 

d’actes que s’han dut a terme i s’han retransmès. Tot i que estèticament no són gaire 

atractius, els atorga transparència al Parlament, proporcionant als ciutadans la 

possibilitat de visionar-los i, per tant, s’han de mantenir. La majoria però, tenen una 

duració d’entre 1 i 5 minuts, i tracten qüestions molt diverses. D’altres però, no 

arriben als 30 segons.   

Pel que fa a la producció, en aquest darrer any, la majoria dels vídeos són de 

producció pròpia. Al llarg dels anys, també s’han publicat vídeos amb material 

infogràfic elaborat per Brussel·les. No obstant, no hi ha una llista de reproducció que 

permeti agrupar-los per a facilitar als usuaris. A més, tampoc s’han realitzat de 

manera contínua.  

Un altre aspecte a tenir en compte és que l’únic element que tenen enllaçat al 

compte de Youtube és la seva pàgina web, però no fan referència a cap altre de les 

seves xarxes socials. Seria bo que poguessin mantenir totes les seves xarxes 

socials vinculades entre si, per tal d’establir un conglomerat.  

Val a dir que sí que intenten mantenir un cert ordre, a través de les llistes de 

reproducció, les quals permeten distribuir els continguts per temàtiques. En total, 

tenen  16 llistes de reproducció, algunes amb tan sols un vídeo, i d’altres amb 10 o 

15. En són exemple “Retrats dels eurodiputats – VIII legislatura”, “Activitats” o 

“Actualitat”.  
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Flickr: Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 

L’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona també compte amb un perfil a Flickr, 

una xarxa social que permet compartir fotografies i vídeos. L’Oficina l’utilitza 

principalment per a publicar imatges dels actes que realitza a l’Aula Europa de la 

seva oficina, per constituir una biblioteca dels actes a la qual els usuaris hi puguin 

accedir.  

Figura 10. Compte oficial de Flickr de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 

       
Font: Parlament Europeu (2019). Recuperat del compte oficial a Flickr de l’Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona: https://www.flickr.com/photos/parlamenteuropeu/	
 

El compte va ser creat l’abril del 2009. Fins aleshores, ha tingut un total de 209.1k de 

visites i fins a l’actualitat compten amb 36 seguidors i en segueixen a 66. En total, ha 

publicat 1,305 fotografies. Aquestes, són organitzades per àlbums, en els quals 

s’especifica l’acte que s’ha dut a terme i la data. Per exemple, “Debat sobre 

desinformació i eleccions europees – 25 de febrer de 2019”.  

Pel que fa al nombre de visites, hi ha àlbums que no n’han rebut ni una. Els que més 

n’han tingut són els relacionats amb l’Euroescola, entre els quals podem destacar 

“Euroescola 2015”, amb 148 visualitzacions, o actes significatius com la “Tarda/Nit 

electoral 25 de maig”, amb 323 visites. 

																																																								
6 Data de consulta: 24 d’abril de 2019 
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5.2 Anàlisi DAFO i diagnòstic 

A continuació, s’elabora un DAFO amb l’objectiu d’analitzar la gestió de les xarxes 

socials de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, enfocat sobretot en la 

comunicació que realitzen amb els joves, per tal d’establir posteriorment una sèrie 

d’accions. Seguidament s’analitza amb més deteniment les característiques més 

destacables d’aquesta taula.  

 

Taula 2. Anàlisi DAFO 

 
Font: elaboració pròpia 
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5.2.1 Debilitats 

 

Un dels problemes que té l’oficina és que no contempla la figura d’un responsable de 

comunicació. S’utilitza el terme Press Officer, però aquest difereix del primer, ja que 

només atén a les relacions amb els mitjans de comunicació. L’Oficina s’ha focalitzat 

molt en mantenir un vincle amb els mitjans, mentre que el vincle amb la societat s’ha 

afeblit, especialment amb els joves. Publicar a les xarxes socials no és suficient. “Els 

ciutadans comencen a estar cansats dels discursos buits de les institucions, que 

cada cop tenen menys èxit” (Fernández López, 2007).  

 

Un dels errors és no mantenir un feedback amb l’audiència. “Cada vegada que 

pensem que ningú escolta els missatges de la nostra institució, hauríem de 

preguntar-nos quan va ser l’última vegada que la nostra organització va fer un esforç 

per a escoltar al seu públic” (Fernández López, 2007). Cal doncs, establir una relació 

interpersonal, és a dir, de bidireccionalitat, apropant les institucions europees als 

ciutadans i, sobretot, escoltar-los. És aquest el model que s’està produint a les 

xarxes socials. Els ciutadans ja no són només receptors. Volen participar. 

Especialment els joves, els quals estan creixent amb aquest model.  

 

Un altre aspecte és que cal adequar el missatge als diversos públics als quals es 

dirigeix l’organització, és a dir, seleccionar quina informació oferir en funció del 

segment al qual ens dirigim (personalització dels continguts). “Cada públic requereix 

un tipus de comunicació diferent. El més important és comprendre que no podem 

dirigir-nos a tots els públics de la mateixa manera. La comunicació personalitzada 

serà la clau de la forma en la qual les institucions es comuniquin en un futur” 

(Fernández López, 2007). L’Oficina emet els continguts de manera indiferenciada, és 

a dir, espera que un mateix missatge arribi tant als mitjans de comunicació, a les 

institucions, com als seus ciutadans. Aquesta visió és errònia. És més, el missatge 

dirigit només a la ciutadania no hauria de ser el mateix, hauria d’enfocar-se en cada 

cas en segments de població que atenguin a criteris geogràfics, demogràfics, d’estils 

de vida, interessos, etc.  
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En la mateixa línia, els continguts no solen ser atractius, especialment per als joves, i 

el llenguatge que s’utilitza, tot i ser breu i concís, segueix sent força impersonal i 

feixuc. El ciutadà vol informar-se sobre allò que el pugui afectar de manera directa. 

“Cal adonar-se que les comunicacions que millor funcionen ara mateix són les que 

apel·len a allò emocional. La comunicació emocional fa que els públics es moguin, 

que se sentin part d’alguna cosa” (Fernández López, 2007). Val a dir que el 

Parlament Europeu, com a institució, ha d’informar d’aquelles qüestions que són 

relatives a les seves competències, les quals no tenen per què interessar a tots els 

públics. Ara bé, haurà d’establir formes de comunicar-se més properes, missatges 

amb un enfocament diferent, etc.  

 

Alhora, és necessari la formació del personal encarregat de gestionar les xarxes 

socials per tal de, no tan sols informar, sinó comunicar estratègicament, amb un 

sentit. A més, la persona responsable ha de ser capaç de detectar les tendències 

dels joves i de respondre a aquestes de manera eficaç, creant una relació més 

estreta entre l’organització i aquests. Cal que sigui natiu d’internet i que tinguin 

interessos per l’evolució de les TIC així com que sàpiga adaptar-se ràpidament als 

canvis i demandes d’aquestes.  

 

5.2.2 Amenaces 

 

Una de les principals amenaces per a l’Oficina és que pot desvincular-se de la 

ciutadania. Ha d’aprendre a relacionar-se amb el seu públic, especialment els joves, 

que en són el futur. Només d’aquesta manera podrà assolir consolidar-se en la 

societat i que aquesta sigui conscient de la importància del paper de la ciutadania en 

el Parlament Europeu.  

 

Una altra de les amenaces és perdre el prestigi que ha guanyat la institució. Ens 

trobem amb un panorama en què qüestions com el Brexit posen en dubte el paper 

de la Unió Europea. És per això que els ciutadans no han de caure en l’oblit, encara 

menys ara que són cada vegada més influents i participatius. El Parlament Europeu 
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ha d’aconseguir relacionar-se amb els ciutadans, establir diàlegs i enfortir-ne els 

vincles. Només d’aquesta manera podrà arribar a posicionar-se.   

 

5.2.3 Fortaleses 

 

L’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona compta amb una sèrie de fortaleses 

que li permetran pal·liar les seves debilitats de manera més assequible. Una de les 

principals és que fa una dècada que té presència a les xarxes socials i, per tant, té 

experiència. Sap com gestionar la comunicació a través de les diverses plataformes 

i, en conseqüència, les millores i les accions que puguin determinar-se en aquest 

treball, seran més fàcils d’assolir i realitzar per part de l’equip professional. A més, 

tenen presència en diverses plataformes, cadascuna amb característiques diferents, 

que permeten generar continguts molt més diversos i adreçar-se a diversos públics.  

 

És una institució que gaudeix de cert prestigi, credibilitat i confiança per part de la 

societat, amb la qual cosa, ja es troba en una posició molt més factible. No es tracta 

d’una institució que parteix des de zero i que ha de donar-se a conèixer.  

 

Un altre dels aspectes és que, en ser l’Oficina de suport d’una institució molt més 

àmplia, com és el Parlament Europeu, té al darrera el reforç d’una institució molt 

potent.  

 

5.2.4 Oportunitats 

 

A través d’un seguit d’accions, l’organització té la possibilitat d’arribar a altres 

segments de la població –els joves- i d’establir un vincle més estret amb ells. Alhora, 

pot aconseguir una major difusió, un dels principals objectius d’aquestes oficines, és 

a dir, arribar a la ciutadania i que aquesta conegui les possibilitats que té de vincular-

se amb el Parlament. Atenint-nos als joves, té l’oportunitat d’informar-los sobre 

qüestions que els afecten directament i ajudar a conformar una societat més 

informada i preparada. També té l’oportunitat d’elaborar publicacions més atractives, 

amb una periodicitat més constant i amb una estratègia ben definida.  



	 51 

5.3 El mètode P.O.S.T 

 

El darrer mètode d’anàlisi és l’anomenat P.O.S.T, sigles en anglès que fan referència 

a People (públic), Objectives (objectius), Strategy (estratègia) i Technology 

(tecnologia). Aquest mètode va ser desenvolupat per l’empresa d’investigació 

empresarial nord-americana Forrester Research l’any 2008 (CERTONA, s.d.) i 

resulta molt efectiu per al projecte, ja que a partir d’aquests quatre punts es pot 

establir una sèrie d’estratègies de manera simple i eficaç.   

 

El procediment serà el següent: 

 

Figura 11. Procediment del mètode P.O.S.T 

	
Font: elaboració pròpia 
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5.3.1 Públic 

 

Fins a l’actualitat, l’Oficina s’ha dirigit als seus públics (societat civil, mitjans de 

comunicació i institucions) emetent missatges a les xarxes socials sense establir 

diferències. Pel que fa als ciutadans, ho fa atenent criteris geogràfics, però no pas 

demogràfics, com l’edat, així com tampoc atenent a altres aspectes com el nivell 

educatiu, l’estil de vida –hobbies, aficions... –. No fragmenta les audiències ni duu a 

terme estratègies diferenciades.  

 

Un dels aspectes més problemàtics que ha analitzat aquest treball és que el públic 

jove demanda un altre tipus de comunicació. Aquest target és considerat natiu digital 

i, per tant, espera que els missatges es comuniquin a través d’aquest canal i també 

amb certes exigències, com són la participació, la bidireccionalitat, l’estil en els 

continguts, el tipus de llenguatge, entre d’altres. El principal error de la institució és 

que espera que, simplement emetent informació, aconseguirà atraure’l. Per contra, 

ha de ser la institució la que busqui als joves, cada vegada més exigents, i els hi 

ofereixi alguna cosa que els interessi. Val a dir que la societat, i sobretot els joves, 

fugen dels missatges institucionals. Caldrà que l’Oficina tingui en compte aquest 

aspecte i que es sàpiga adaptar.  

 

El primer pas és fer una segmentació de la població. Cada xarxa social respon a una 

demanda diferent (per exemple, els joves no solen utilitzar Flickr però si i molt 

Instagram). És per això que cal distingir els continguts i comunicar seguint unes 

estratègies diferenciades. 

 

En aquest sentit, degut a la manca de personal per a gestionar les plataformes 

digitals, caldria reduir el volum comunicatiu i enfocar cada xarxa social a un públic 

concret. A continuació, s’estableix una segmentació atenent a qüestions 

generacionals de freqüència i ús de les xarxes socials, després d’analitzar les 

tendències de l’Informe del Interactive Advertising Bureau (IAB) d’Espanya del 2018, 

esmenat amb anterioritat. Seria bo que les publicacions també es diferenciessin 

segons altres aspectes, com l’estil de vida, grups socials, entre d’altres, però 
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repeteixo que, degut a la manca de recursos humans, aquesta divisió generacional 

és prou òptima.  

 

Taula 3. Segmentació del públic de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 

segons grups d’edat 

 
Font: elaboració pròpia. Adaptat de l’Informe de Xarxes Socials de l’IAB 2018: https://iabspain.es/wp-

content/uploads/estudio-redes-sociales-2018_vreducida.pdf 

 

El públic que s’intentarà atraure en aquest pla a partir d’una sèrie d’estratègies i 

accions que es desenvoluparan més endavant són dues generacions de joves: la 

coneguda com a generació Z (d’edats compreses entre els 16 i els 23 anys) i la 

generació Millennial (dels 24 als 38 anys). Val a dir que aquesta és la terminologia 

que s’usa de manera genèrica i que permet establir segmentacions generacionals, 

encara que sociològicament es tracti d’una classificació qüestionable.  

 

Les xarxes socials que es desenvoluparan en el pla són Facebook, Twitter i 

Instagram. Youtube, tot i que és utilitzada pels joves, considerem que requereix molt 

d’esforç alimentar amb freqüència un canal. Altres plataformes ja permeten 

incorporar vídeos així que Youtube queda fora d’aquest pla. D’altra banda, Flickr no 

és gaire utilitzada pels joves i, per tant, tampoc es contempla en aquest projecte.  
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5.3.2 Objectius 
 

Els objectius que es fixen són atraure a un segment de població concret, segmentat 

en l’apartat anterior, i reforçar la relació amb aquest així com posicionar-se com a 

institució de referència. Tenir presència en les diverses xarxes socials i saber-les 

gestionar adequadament ens acostarà més a aquests objectius.  

 

Tot i que els objectius principals són qualitatius, és important tenir en compte 

aspectes quantitatius, com el nombre de “m’agrada”, ja que a través d’aquests estem 

afavorint que més persones puguin veure la publicació, degut als algoritmes de les 

mateixes xarxes socials (es mesuraran amb els KPI més endavant). El que busca 

l’Oficina, doncs, és aconseguir una interacció i un lligam amb la ciutadania més jove i 

també es vol una millora en la qualitat de les publicacions.  

  

5.3.3 Estratègies 

 
Un cop hem analitzat les característiques de l’organització, els serveis que ofereix, 

hem estudiat els seus públics i hem establert uns objectius, cal pensar una manera 

creativa i original de comunicar. Les plataformes digitals permeten un ampli ventall 

d’eines per a interactuar amb el públic així com per enriquir els missatges i generar 

continguts més atractius. En general, les diverses plataformes ens permeten publicar 

textos, imatges, vídeos, infografies, memes i GIFs, enquestes, preguntes, enllaços, 

etc. Un bon community manager ha de saber gestionar-ho eficientment.  

 

5.3.3.1 Estratègies generals 

 

A.- Elecció de les xarxes socials 
 
Com ja s’ha definit en l’elecció del públic, aquest pla treballarà en les plataformes 

digitals de Facebook, Twitter i Instagram, ja que constitueixen les xarxes socials que 

més penetració tenen en el públic jove al qual ens volem adreçar.  
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B.- Recursos en la plantilla 

 

Cal ser conscient de la gran complicació amb la qual ens trobem: la manca de 

personal a l’oficina. La seva plantilla és molt reduïda i, per tant, les accions que es 

puguin dur a terme hauran de tenir en compte aquest aspecte.  

 

En aquest mateix punt, el primer pas és que els membres de l’oficina siguin 

conscients de la importància de la comunicació a través de les xarxes socials i, 

sense deixar de banda la comunicació amb els mitjans, s’enfoquin més en aquest 

aspecte. Si observem els càrrecs, tots remeten a “press officer”, “premsa i 

comunicació”. Aquest esquema podia ser vàlid fa uns anys. En l’actualitat, però, la 

figura d’un community manager és clau i en l’Oficina no n’hi ha cap de fix.  

 

Tal com s’ha descrit anteriorment, en l’organigrama de l’Oficina qui gestiona les 

xarxes socials són els becaris i, en períodes concrets, compten amb l’ajuda d’una 

persona externa (com durant els mesos en els quals s’ha analitzat aquest treball, els 

quals han coincidit amb la preparació de les Eleccions Europees). En situacions 

normals, però, aquesta figura no hi és.  

 

Per a la gestió de les plataformes digitals cal personal que pugui implicar-s’hi i que 

permeti que hi hagi continuïtat en les estratègies. Que siguin els becaris qui se 

n’encarreguin, és a dir, personal temporal, no és una bona opció. En aquest sentit, 

l’Oficina hauria d’apostar per la contractació d’un community manager que tingui 

experiència en la gestió de les xarxes socials. Aquest podria treballar a mitja jornada, 

ja que amb una bona planificació de les publicacions és suficient. Val a dir que 

caldria mantenir una actualització i fer seguiment constant, no només en horari 

laboral.  

 

A través del Social Media Plan que resultarà d’aquest treball, des de l’Oficina haurien 

de ser capaços de seguir les pautes establertes, és a dir, de dur a terme la funció de 

community manager o gestor. 
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C.- Referents 

 

Tenir referents és una bona opció. Ens permet veure com treballen al nostre entorn i 

ens inspiren per a millorar dia a dia. Cal escollir-ne seguint uns criteris: per exemple, 

que siguin una institució, com és el Parlament Europeu, ja que possiblement una 

empresa privada segueixi estratègies que el Parlament no segueix, més orientades 

al màrqueting dels productes. També que tinguin continguts de qualitat i que estiguin 

ben valorats. Un referent que s’ha popularitzat a les xarxes socials entre els joves 

degut a la bona gestió del seu community manager és Optimot, un servei de 

consultes lingüístiques sota el paraigua de la Generalitat de Catalunya. Només té 

presència a Twitter i a un blog propi. No obstant això, en les plataformes en les quals 

està presents és molt popular.  

 

D’altra banda, també ens podem fixar en els líders a les xarxes socials, especialment 

a Instagram, coneguts com a “influencers”. Tot i que la institució no persegueix 

aquest objectiu, sí que podem guiar-nos per la raó per la qual s’han convertit en 

referents: han trobat els continguts que més s’ajusten a la seva marca (com a 

persona o com a organització) i s’han compromès. Cal prendre consciència de quins 

continguts estem publicant com a institució, en quin format els estem comunicant i 

què volem aconseguir. Només amb un compromís i amb constància podrem 

posicionar-nos en la societat.  

 

D.- Freqüència diària en els continguts  

 

És un dels requisits del món digital: l’actualització constant. Si observem perfils amb 

un gran nombre de seguidors, gairebé cada dia emeten una nova publicació.  

 

Cal publicar amb freqüència, però sense perdre de vista la qualitat. Per exemple, en 

comptes de publicar diversos missatges que no generin cap engagement, és millor 

elaborar una publicació atractiva, com una infografia, un vídeo de curta duració, 

entre d’altres. Alhora, és important publicar amb regularitat, i no deixar els caps de 

setmana o festius sense cap mena de contingut. En aquest sentit, es poden 



	 57 

programar les publicacions: elaborar-ne amb anterioritat i fixar una data i hora per a 

publicar-les automàticament. Més endavant s’establirà un cronograma de 

publicacions on es desenvoluparà la freqüència dels continguts.  

 

E.- Continguts d’elaboració pròpia 

 

L’Oficina ha d’elaborar continguts atractius i de qualitat: li atorgaran més prestigi, 

especialment si són d’elaboració pròpia. És important que s’adaptin a les necessitats 

del seu públic concret i no pas que estiguin extrets del banc de material audiovisual 

del Parlament Europeu. Cal analitzar l’entorn constantment, detectar les demandes, 

les tendències dels joves i aplicar-ho a la mateixa institució.  

 

Si observem els continguts que genera l’Oficina, aquells que són més interactius, 

que segueixen els corrents més actuals de les xarxes socials (infografies, vídeos, 

etc) són extrets de Brussel·les o de l’Oficina central de Madrid. Caldria que també 

elaborés continguts propis similars, enfocats al seu públic concret.  

 

F.- Interacció 

 

Un altre dels aspectes que es pot millorar és la interacció amb els usuaris. Això és 

bàsic en les xarxes socials. De res serveix utilitzar-les com a dipòsit d’informació i 

d’imatges. És molt important respondre als missatges dels usuaris: cal interactuar 

amb ells i crear una comunitat. Les xarxes socials no poden servir només d’aparador 

de l’organització: cal establir un contacte amb el públic, ja que especialment els 

joves són qui més demanen aquests nous hàbits. A més, cal respondre amb 

immediatesa i, per tant, la persona encarregada de gestionar les xarxes socials ha 

de consultar de manera constant els missatges que s’estan generant així com 

monitorar les xarxes. En el cas de Facebook, aquest atorga una insígnia a aquelles 

pàgines que tenen un nivell alt de resposta dels missatges, la qual cosa dóna més 

prestigi a l’organització. Per tal que aparegui aquesta insígnia, cal tenir un índex de 

resposta del 90% i en una mitjana de 15 minuts (Facebook, s.d.). 
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G.- Respondre als usuaris i als comentaris negatius 

 

Relacionat amb la interacció, les xarxes socials esdevenen llocs claus per a donar la 

teva opinió. És per això que serà molt important escoltar al públic, ja que 

s’expressaran a través d’aquests canals. Tenint això clar, és important que, en cas 

de rebre comentaris negatius, es gestionin el més ràpid possible, amb un missatge 

conciliador i proactiu a resoldre el malestar de l’usuari. En cas que siguin trolls, 

caldrà valorar quina estratègia prendrà l’empresa. Algunes opten per ignorar; d’altres 

responen amb enginy. També cal tenir en compte que hi ha xarxes socials que són 

més proactives a produir crisis, com és el cas de Twitter, ja que permet retuitejar els 

comentaris dels usuaris i arribar a convertir-los en virals, mentre que altres, com 

Instagram, no permeten aquesta acció.  

 

H.- Llenguatge 

 

L’organització ha de deixar enrere el llenguatge seriós i formal. No hem de perdre 

l’essència d’institució, però les xarxes socials no contemplen un model institucional 

així i seguir aquesta tècnica porta al fracàs. Més encara si ens dirigim als joves. 

Últimament força community managers opten per respondre de manera més distesa, 

fins i tot amb humor. 

 

5.3.3.2 Estratègies específiques 

 

A continuació, es detallen una sèrie d’accions concretes per a cada xarxa social.  

 

5.3.3.2.1 Facebook 

 

En general, Facebook continua sent la xarxa social més utilitzada. Pel que fa a la 

generació Millenial, és la segona més utilitzada, per darrere de Whatsapp. La 

generació Z, en canvi, l’utilitza amb menor freqüència (Estudio Anual de Redes 

Sociales IAB, 2018).  
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A.- Bona organització 

 

Un dels avantatges de segmentar el públic segons la xarxa és que redueix la 

sobreabundància d’informació i el desordre en els continguts. Els usuaris volen 

trobar la informació que busquen de manera ràpida i senzilla, sense perdre massa 

temps navegant pel lloc web. És per això important que els continguts tinguin un 

ordre clar i que atenguin a les demandes del seu públic. Per exemple, tal com està 

organitzada la pàgina de Facebook de l’Oficina, els continguts es troben barrejats i 

resulta incòmode navegar-hi. Facebook permet la creació de pestanyes 

personalitzades, més enllà de les de biografia, informació, imatges, entre d’altres. Es 

podria incorporar una pestanya que sigui “Joves”, en la qual es publiquin totes 

aquelles qüestions que els puguin ser d’interès, com per exemple publicacions 

relacionades amb les beques, amb projectes europeus per a joves, qüestions 

d’educació, etc. Una altra pot ser “notícies”, on s’agrupin aquells missatges 

d’actualitat. Tenir els continguts agrupats i diferenciats pot ser molt efectiu per a 

englobar diversos perfils de públic en una mateixa xarxa social però amb la 

possibilitat de fragmentació dels continguts. 

 

B.- Continguts d’elaboració pròpia 

 

A Facebook es publica amb força freqüència i la majoria de les publicacions inclouen 

vídeos, els quals resulten un bon element visual que pot suscitar l’interès. Val a dir 

que, la majoria de les publicacions, compten amb molt poques visualitzacions i 

gairebé cap interacció. 
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Figura 12. Publicació a Facebook de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 

 
Font: Parlament Europeu (2019). Recuperat del compte oficial de Facebook de l’Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona: www.facebook.com/parlamenteuropeu/videos/564227377441383 

 

Per exemple, podem observar com un esdeveniment de tal repercussió només 

compta amb dos m’agrada i és una vegada compartit.  

 

Caldria, doncs, generar més continguts d’elaboració pròpia que s’adeqüin a les 

demandes i a les tendències dels usuaris que té l’Oficina. Per exemple, amb l’ús 

d’infografies d’elaboració pròpia que il·lustrin de manera senzilla i esquemàtica 

alguna qüestió d’interès general.  
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C.- L’Europa dels joves (projecte d’infografies) 

 

Crear una sèrie d’infografies que informin sobre qüestions que puguin ser d’interès 

i/o ajuda per als joves. En aquest sentit, les infografies permetrien il·lustrar de forma 

senzilla les tasques del Parlament i aconseguir que se’n comprengui el seu 

funcionament. Alhora, que resultin atractives i interessants. Per exemple: 

 

Figura 13. Infografia sobre el Cos Europeu de Solidaritat 

 
Font: elaboració pròpia 

 

 

5.3.3.2.2 Twitter 

 

Twitter és una plataforma que agrupa un públic molt divers. És per això que, sense 

desatendre a la resta, es poden implementar algunes accions per a millorar la 

comunicació amb els joves. A més, és una bona eina per a donar visibilitat a 

l’organització, ja que els retuits són molt freqüents, mentre que en altres plataformes 

digitals és més difícil aconseguir que comparteixin una publicació.  
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A.- Retuits  

 

Un element per a generar interacció amb els usuaris és que, més enllà de retuitejar 

missatges emesos per institucions o persones relacionades amb l’organització (com 

fa fins ara l’Oficina), també ho faci de perfils personals, d’usuaris que puguin generar 

un perfil més divers i amè de l’entitat. Això també satisfarà als usuaris, que se 

sentiran escoltats i visibilitzats. 

 

B.- Publicacions  

 

Pel que fa a les publicacions que genera l’Oficina, cal que suscitin l’interès dels 

usuaris. Els joves atenen molt a elements visuals i als missatges que utilitzen un 

llenguatge més proper (sense perdre l’essència d’institució). És per això que caldrà 

presentar la informació d’una manera més propera a ells, sobretot en les qüestions 

que els siguin d’interès, ja que Twitter també és una xarxa social que s’enfoca a 

altres públics, com els mitjans de comunicació i, per tant, caldrà fer una distinció 

entre els missatges que volem emetre dirigits a un públic o a un altre.  

 

Per a il·lustrar-ho, prenem com a exemple la piulada del 18 de febrer, en la qual 

s’explicava que s’estava duent a terme un debat amb diversos convidats a la Seu del 

Parlament Europeu a Barcelona i on un dels temes que es tractava era la joventut. 

Cal remarcar que, abans d’aquesta piulada, no se’n va publicar cap aquell mateix dia 

que informés amb antelació. El missatge va generar quatre m’agrada i dos retuits.  

 

Figura 14. Publicació a Twitter de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 

                              
Font: Parlament Europeu (2019). Recuperat del compte oficial de Twitter de l’Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona: https://twitter.com/Europarl_CAT/status/1097571052425748480 
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En aquest aspecte, es podrien promocionar més els debats i, alhora, enfocar-ne 

alguns d’ells a un públic més jove. És curiós com, prenent com a referència la 

piulada anterior, no hi ha cap convidat que se situï en la franja generacional de joves 

de la Generació “Z” i, tot i que en Pablo Simón (amb el nom d’usuari @kanciller) sí 

que es troba, per poc, dins la franja dels “Millennial”, en tractar aspectes com la 

joventut, caldria aportar una visió més fresca i juvenil al debat, cosa que no trobem 

en aquest cas.  

 

Prenent com a referència una altra piulada del 12 de febrer, la qual tracta sobre la 

voluntat del Parlament Europeu de garantir una major transparència per als 

consumidors de productes alimentaris, aquesta no va obtenir cap m’agrada, cap 

retuit ni cap comentari.  

 
Figura 15. Publicació a Twitter de l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona 

 

                                                            
Font: Parlament Europeu (2019). Recuperat del compte oficial de Twitter de l’Oficina del Parlament Europeu a 

Barcelona: https://twitter.com/Europarl_CAT/status/1095423547516702720 
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Tanmateix, la preocupació per l’alimentació i la transparència en els aliments és una 

qüestió que cada vegada interessa a més persones, inclosos els joves, i que ha 

generat moviments com el Realfooding. En aquest sentit, els joves sí que connecten 

i molt amb aquesta tendència. És per això que, com a proposta, es podria enllaçar 

aquest assumpte del Parlament Europeu amb tendències que sí que segueix la 

joventut. Una possibilitat seria realitzar un debat sobre aquesta qüestió, aportant dos 

punts de vista: un/a jove blogger conscienciat/ada sobre aquest aspecte, com és el 

cas de les joves @Fithappysisters, que compten amb força seguidors, i alhora el 

punt de vista d’un eurodiputat dels Verds, com és l’Ernest Urtasun.  

 

D’altra banda, considerem que cal allunyar-se d’espais institucionals i realitzar 

aquests debats en escenaris més habituals per als joves. Proposem l’Imagin Cafè, el 

qual es troba en ple centre de Barcelona. Es tracta d’una iniciativa d’ImaginBank que 

ofereix espais per a joves per a realitzar activitats, com actes, coworking, etc, en un 

ambient juvenil, amb una zona de cafeteria i que, per tant, genera un clima més 

distès.   

 

Figura 16. Exemple d’una imatge promocional d’un debat 

 
Font: elaboració pròpia 
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C.- Enquestes 

 

Un altre element per a generar interactivitat i debats és l’ús d’enquestes. Permetran 

obtenir informació per part de l’entitat i, alhora, motivarà i entretindrà als usuaris.  

 

Figura 17. Quiz de preguntes a Twitter 

 
Font: elaboració pròpia 

 

 

5.3.3.2.3 Instagram 

 

El perfil d’Instagram de l’Oficina és el més recent de la institució. Des de fa un any 

publiquen activament. Instagram és la xarxa social més utilitzada pels joves, 

concretament, per la generació Z (entre 16 i 23 anys) (Estudio Anual de Redes 

Sociales IAB, 2018). És per això que la majoria de les accions que es 

desenvoluparan seran per a aquesta plataforma.   

 

Tal com s’ha determinat anteriorment, cal dirigir la comunicació d’Instagram cap a un 

públic jove, d’edats compreses entre els 16 i els 23 (generació Z) i els 24 i els 38 

anys (generació Millenial). Fins ara, aquest públic no gaudia d’un espai propi per a 

ells. Aquest canvi implica realitzar publicacions que atenguin a temàtiques que els 

siguin d’interès. A més, cal potenciar els elements visuals que permet Instagram i fer 

un canvi en el llenguatge.  
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A.- L’Europa dels joves (projecte d’infografies) 

 

De la mateixa manera com amb Facebook, l’ús d’infografies que informin sobre 

aspectes d’interès per al públic jove pot ser una bona eina. Resulten atractives i 

interessants. Per exemple: 

 

Figura 18. Infografia sobre el Cos Europeu de Solidaritat 

 
Font: elaboració pròpia 

 

B.- Concursos o Giveaways 

 

Són una manera molt efectiva d’aconseguir interactuar amb els usuaris, fent-los 

participar en alguna cosa. Quan l’organització ofereix una recompensa, els usuaris 

solen adoptar una posició molt proactiva. Alhora, es genera una difusió amb amics o 

seguidors, la qual cosa permet promocionar la institució.  

 

Una proposta seria organitzar un concurs. Per exemple, amb el hashtag 

#quefaelPEpermi, els usuaris publiquen una fotografia que tingui relació amb alguna 

experiència viscuda gràcies a aquest (un Erasmus +, un viatge per l’espai Schengen, 
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un Voluntariat Europeu, etcètera), atorgant un reconeixement a la institució. El premi 

és un viatge a Brussel·les per a dues persones, seu del Parlament Europeu. 

D’aquesta manera, la institució adopta una postura més propera, volent-se donar a 

conèixer, no només als periodistes (els quals són convidats de manera freqüent per 

l’organització a Brussel·les). 

 

Figures 19 i 20. Imatges promocionals d’un concurs 

 
Font: elaboració pròpia 

 

 

C.- Ús de memes 

 

Si pensem en com es comuniquen els joves, una de les opcions més populars són 

els coneguts com a “memes”. Aquests, expliquen alguna qüestió fent ús de l’humor. 

Solen ser molt populars i molt compartits a les plataformes en línia. De fet, alguns 

s’utilitzen amb fins educatius, o fan referència a àmbits diversos com la política. Són 

una eina molt efectiva de resum.  

 

D.- GIFs 

En la mateixa línia, una altra eina molt popular són els GIFs. El referent citat 

anteriorment, l’Optimot, a través del seu perfil de Twitter en fa servir de manera 

regular per a explicar continguts de manera més senzilla i divertida.  
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E.- Millores en el Feed 

 

El Feed d’Instagram és la nostra carta de presentació. És el primer que veu un 

usuari quan accedeix al perfil. Esdevé el conjunt d’imatges publicades en el perfil –

normalment, es mostren un total de 9 –.  

 

Si mirem els perfils d’entitats o personals amb un gran nombre de seguidors, 

normalment són molt cuidats pel que fa a les qüestions estètiques i generen una 

imatge unificada, i no pas de publicacions disperses i sense connexió entre elles. 

Solen ser atractives, amb un ús meditat dels colors, la tipografia, els filtres, etc. A 

més, alguns d’aquests perfils han optat per formats del feed més elaborat, generant 

“grids” que segueixen un format concret: grids de línies verticals, horitzontals, en 

format puzle... Aquest darrer resulta molt impactant.  Per exemple, l’Oficina podria, 

en esdeveniments especials, fer ús del format puzle, el qual és conformat per nou 

imatges, per a cridar més l’atenció.  

 
Figura 21. Exemple de feed per a l’Instagram de l’Oficina 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Respecte als colors i als filtres, hi ha perfils que opten per publicacions en blanc i 

negre, altres amb l’ús de tons càlids, tons freds, etc. Això no vol dir que tot el nostre 

perfil hagi de ser igual, però si que caldrà atendre als formats. És a dir, si publiquem 

una foto en blanc i negre, potser resulta més atractiu visualment publicar-ne dues 

més, generant tota una columna en aquest estil (grid horitzontal), que no pas anar 

barrejant sense un sentit aparent.  

 

Instagram també pot servir per a publicitar les xerrades i debats esmenats 

anteriorment. Els continguts hauran de seguir una línia estètica i atendre molt a 

aspectes visuals i atractius.  

 

També s’haurien de publicar imatges més amistoses, que generin un vincle més 

proper amb els usuaris, com per exemple, una publicació per a desitjar sort per 

aquells que realitzen les proves PAU, desitjant bones vacances, bon Nadal, així com 

solidaritzar-se en dates clau, com per exemple el Dia Mundial contra el Càncer 

Infantil, el Dia de la Terra, el Dia Internacional Contra la Violència de Gènere, entre 

d’altres.  

 
Figura 22. Exemple de publicació per a l’Instagram de l’Oficina 

 
Font: elaboració pròpia 
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F.- Elements per a Insta stories 

 

Enquestes  

 

Les històries d’Instagram són molt populars entre els joves. A més, permeten 

publicar continguts diversos, com són les enquestes. Els joves solen respondre de 

manera activa i entusiasmada i és una manera de, per una banda, obtenir informació 

que pugui ser útil per a la institució sobre el seu públic i, d’altra banda, interactuar 

amb aquest, fer-lo participar. També es pot fer en format de Quiz, una manera 

entretinguda en la qual els usuaris han d’encertar les respostes sobre qüestions del 

Parlament Europeu i la Unió Europea.  

 

Figura 23. Exemple de Quiz                Figura 24. Exemple de Quiz 

 
Font: elaboració pròpia 

 

 

 
 

 
Font: elaboració pròpia 
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Figura 25. Exemple de Quiz 

 
Font: elaboració pròpia 

 Figura 26. Exemple de Quiz 

 
Font: elaboració pròpia 

Figura 27. Exemple de Quiz 

 
Font: elaboració pròpia 
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Preguntes obertes 

 

Les històries d’Instagram també donen l’opció de fer preguntes obertes. És una bona 

manera de preguntar des de la institució al seu públic quins són els seus dubtes o 

inquietuds. És necessari ser proactiu i contestar. Cal respondre a tots els missatges 

per a donar una visió de proximitat i interacció amb els usuaris. Alhora, si prenem 

com a referents a community managers d’algunes organitzacions, un dels formats 

que més està funcionant és fer ús de l’humor. El Parlament podria optar per, de 

vegades, contestar amb fórmules més disteses i divertides, sense perdre el seu rigor 

com a institució. Això també produeix una proximitat amb el públic, especialment els 

joves. Cal interactuar amb ells, fer-los presents i que ells sentin que veritablement 

se’ls escolta i que esdevenen una part important de l’organització. Les xarxes socials 

i  les organitzacions s’inclinen i avancen cap a un futur així.  

 

Figura 28. Plantilla de preguntes obertes d’Instagram 

 
Font: elaboració pròpia 
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5.3.4 Tecnologia 
 
Com ja s’ha plantejat al punt anterior, les plataformes digitals en les quals es tindrà 

presència per a comunicar-se amb els joves són Facebook, Twitter i Instagram. Ara 

bé, per a gestionar els continguts i realitzar productes atractius, hi ha diverses 

aplicacions al mercat d’ús gratuït que resulten de gran ajuda per a la tasca del 

community manager.  

 

Actualment l’Oficina fa ús del programa Adobe Illustrator (Nierga, 2019), però 

considerem que és un programa d’ús professional amb un gran nombre de 

prestacions que l’organització no en fa ús i que, les funcions necessàries per a 

aquesta estan disponibles en altres aplicacions. A més, Adobe Illustrator és un editor 

de pagament, amb un cost per a empreses de 24,99€ al mes (Adobe, s.d.). En canvi, 

el catàleg d’aplicacions que s’elabora a continuació inclou aplicacions que, en la 

seva majoria, són d’ús gratuït. Concretament, l’Oficina hauria de fer ús:   

	
Per a la gestió de les plataformes digitals 

 

 

Hootsuite: és una aplicació que permet gestionar els 

comptes de les diverses xarxes socials. Permet publicar, 

monitorejar i administrar-les (Hootsuite, s.d.). És una eina 

necessària per a poder mantenir actualitzats els diversos 

perfils i per a tenir constància de què ocorre en tot 

moment. Per exemple, quins comentaris estan rebent les 

publicacions, la qual cosa permetrà detectar qualsevol crisi 

i, alhora, respondre amb immediatesa qualsevol qüestió 

dels usuaris, afavorint la interactivitat.  

 

 

SEO SERP mojo: permet fer un seguiment constant del 

SEO, analitzant el posicionament web (SERP mojo, s.d.).  
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Per a la creació i edició de continguts digitals 

 

 

 

Canva: és un editor que permet crear dissenys de manera 

ràpida i senzilla. Compte amb moltes plantilles gratuïtes i 

diverses icones i tipografies.  

 

 

 

 

Over: és similar a aquest darrer. Només està disponible en 

dispositius mòbils, i de vegades resulta molt més ràpid. 

També té moltes plantilles gratuïtes.  

 

 

 

Unfold: és una aplicació mòbil que permet editar històries 

d’Instagram i Facebook. Compte amb diverses plantilles 

gratuïtes per a organitzar els elements de la publicació.  

 

 

Legend: és una aplicació mòbil que permet generar GIFs 

o vídeos animats de manera ràpida i senzilla. S’utilitza 

sobretot per a les històries d’Instagram i de Facebook.  

 

 

 

Hype Type: és una aplicació mòbil que permet generar 

textos animats per a vídeos o històries.  

 

 

 

Quick: és una aplicació mòbil que permet editar vídeos. És 

ràpida i senzilla d’utilitzar i, tot i que té poques prestacions, 

té les suficients per a elaborar un producte atractiu en poc 

temps.  
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VSCO: és un editor de fotografies amb diversos efectes 

gratuïts.  

 

 

UNUM: permet previsualitzar el feed d’Instagram i 

organitzar els post.  

 

 

 

Focalmark: és una aplicació mòbil que permet detectar els 

hashtags que més s’ajusten a una publicació, a través dels 

paràmetres de temàtica, ubicació i càmera utilitzada.  

 

 

Google Trends: a través d’aquesta eina es pot determinar 

quins són els temes dels quals més es parlen. Es poden 

també buscar termes clau, com “Parlament Europeu” i 

observar analíticament l’interès al llarg del temps.  

 

Per a l’anàlisi dels resultats 

 

Google Analytics: permet fer un seguiment dels resultats 

quantitatius de les plataformes digitals de l’organització. És el 

més popular i permet obtenir anàlisis de manera gratuïta.  

 

 

 

Metricool: permet analitzar, gestionar i mesurar l’èxit dels 

continguts publicats (Metricool, s.d.). 

	
A més, algunes xarxes socials inclouen medidors que només les persones 

administradores poden veure. És el cas de Facebook Insights, que realitza 

estadístiques que inclouen elements com l’abast. En el cas de Twitter, cal activar 

Twitter Analytics, que permet fer un seguiment de les impressions i d’altres 

qüestions, i Instagram, que també realitza una anàlisi similar. 
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5.4 KPI 

 
Després que l’Oficina del Parlament a Barcelona implementi les accions establertes 

anteriorment, cal definir una sèrie d’eines, és a dir, de KPI (Key Performance 

Indicators) per tal que l’organització pugui mesurar quantitativament el rendiment i si 

s’estan assolint els objectius marcats prèviament. És a dir, si les accions establertes 

són eficaces o no. Aquestes eines d’anàlisi serveixen per a les accions realitzades 

directament a les xarxes socials i no pas en un altre tipus d’accions (de plantilla, 

d’activitats...) i cal remarcar que alguns dels KPI estan inclosos en les mateixes 

plataformes.  

 

A continuació, s’explica cada eina KPI que s’utilitzarà per a fer l’anàlisi. Aquestes 

dades han estat extretes del portal web www.uncommunitymanager.es, “una agència 

de màrqueting online especialitzada en màrqueting de social media, posicionament 

en buscadors i personal branding” (Un community manager, s.d.).  

	
5.4.1 KPI d’interacció 

 

Engagement: permet analitzar el vincle que estableix l’organització amb els seus 

usuaris. És a dir, analitza el nombre de comptes úniques que interactuen amb les 

publicacions (Carbellido Monzó, 2018). Es calcula de la següent manera: 

	

	
Font: Carbellido Monzó, C (2018). Recuperat de la pàgina web Un Community Manager: 

https://www.uncommunitymanager.es/formula-engagement/ 
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M’agrada: s’analitza la mitjana de m’agrada per cada publicació. 

 

	
Font: Carbellido Monzó, C (2018). Recuperat de la pàgina web Un Community Manager:  

https://www.uncommunitymanager.es/kpis-redes-sociales/ 

	
	

Comentaris: analitza quants comentaris han rebut les publicacions. No obstant, 

aquesta eina només permet fer-ho de manera quantitativa. El responsable de 

gestionar les xarxes socials haurà de fer una anàlisi valorativa atenent a la 

intencionalitat dels comentaris, és a dir, si aquests són positius o negatius. 

 

 
Font: Carbellido Monzó, C (2018). Recuperat de la pàgina web Un Community Manager:  

https://www.uncommunitymanager.es/kpis-redes-sociales/ 

	
Compartir: quantes persones han compartit o retuitejat la publicació. Permet veure 

l’abast i propagació que està tenint aquell missatge emès per la institució.  

	
Font: Carbellido Monzó, C (2018). Recuperat de la pàgina web Un Community Manager:  

https://www.uncommunitymanager.es/kpis-redes-sociales/ 
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Si el nombre d’aquests paràmetres augmenta, voldrà dir que l’Oficina està tenint un 

major impacte en la ciutadania. Val a dir que també caldrà veure si efectivament 

aquests usuaris corresponen a la societat civil.  

	
5.4.2 KPI de comunitat 

 

Fans o seguidors: caldrà analitzar si després de les accions aquest nombre 

augmenta. També caldrà determinar si es tracta de ciutadans i, especialment, de 

joves. Això és més difícil de determinar i s’haurà de fer de manera qualitativa.  

	

	
Font: Carbellido Monzó, C (2018). Recuperat de la pàgina web Un Community Manager:  

https://www.uncommunitymanager.es/kpis-redes-sociales/ 
 

	
	

5.4.3 KPI de visibilitat 

 

Visualitzacions: analitzar les visualitzacions dels continguts, tant de les publicacions i 

els vídeos, com de les històries (en el cas d’Instagram). Si aquest nombre augmenta, 

voldrà dir que s’han assolit les accions prèvies.  

	

	
Font: Carbellido Monzó, C (2018). Recuperat de la pàgina web Un Community Manager:  

https://www.uncommunitymanager.es/kpis-redes-sociales/ 
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Abast d’usuaris: analitza quantes persones han vist una publicació, sense la 

necessitat d’haver donat m’agrada o retuitejat. Aquest indicador està disponible en 

algunes plataformes. Si aquest nombre augmenta, podrem determinar que l’Oficina 

genera un major interès en els usuaris (més usuaris busquen les xarxes socials de 

l’organització) o bé que té més visibilitat, és a dir, que apareix com a publicació 

recomanada i hi ha usuaris que, sense necessitat de buscar expressament la 

publicació, la veuen de forma espontània. Això es veurà traduït en alguns casos 

(caldrà analitzar-ho amb un altre KPI) en un augment de fans o de seguidors.  

 

 
Font: Carbellido Monzó, C (2018). Recuperat de la pàgina web Un Community Manager:  

https://www.uncommunitymanager.es/kpis-redes-sociales/ 
 

 

Impressions: es tracta d’una eina similar a l’abast, però que inclou el nombre de 

vegades que s’ha vist una publicació. Potencialment s’ha pogut visualitzar més 

vegades (per exemple, un mateix usuari pot haver-la vist diversos cops). Aquestes 

dades les pot obtenir només el propietari del compte. Amb l’observació, no es pot 

detectar.  

	

	
Font: Carbellido Monzó, C (2018). Recuperat de la pàgina web Un Community Manager:  

https://www.uncommunitymanager.es/kpis-redes-sociales/ 
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5.5 Pressupost 
 
 
Per a la realització d’aquest projecte, s’han tingut en compte les limitacions de 

l’Oficina del Parlament Europeu, tant en recursos humans com materials. Pel que fa 

al seu pressupost anual, aquest és de 80.000 euros totals. Val a dir que les tasques 

de l’Oficina remeten a comunicació i, per tant, aquest esdevé el seu pressupost 

destinat a comunicació. D’aquest, el percentatge per al nostre projecte és limitat 

tenint en compte que gran part es destina a la realització d’actes i l’organització de 

viatges a Brussel·les per als periodistes dels diversos mitjans de comunicació.  

 

És per això que la majoria de les estratègies que s’han proposat anteriorment s’han 

orientat a que no requereixin una inversió econòmica que impossibiliti la seva 

realització. El que pretén aquest projecte és ser viable i que, per tant, sigui dut a 

terme per l’organització. A continuació, es detallen les principals despeses i el seu 

desglossament – només s’inclouen les noves despeses, no les totals de l’Oficina-: 

 

En primer terme, caldria realitzar una única inversió en personal, incorporant de 

manera permanent la figura d’un community manager. Degut a les limitacions 

econòmiques considerem que, com s’ha esmenat amb anterioritat, amb un contracte 

de mitja jornada és suficient. En aquest aspecte, s’hauria de tenir en compte les 

taules de contractació de la pròpia oficina.  

 

També convindria que, temporalment, l’Oficina contractés els serveis externs d’un 

SEO i SEM, ja que només amb la figura d’un community manager no n’hi ha prou 

per a realitzar aquesta tasca. A més, convindria que fos una empresa especialitzada 

i que, per tant, tingués els coneixements adequats. No es pot establir un preu, degut 

a que ha de ser l’agència la que analitzi les característiques de l’Oficina i les 

demandes d’aquesta. No obstant, establim un pressupost que es pot destinar a 

contractar aquest servei de 10.000€.  

 

Pel que fa a les eines tecnològiques esmenades anteriorment, la versió gratuïta de la 

majoria d’aquestes, com per exemple els editors, permet realitzar els productes de 
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manera eficient. Tanmateix, sí que s’haurien de contractar alguns serveis de 

pagament. Concretament, seria necessari obtenir el perfil de pagament de Hootsuite 

i Metricool, les quals permeten analitzar, gestionar i monitoritzar les publicacions.  

 

D’altra banda, el projecte ha contemplat la possibilitat de realitzar xerrades i debats 

en espais externs als de l’Oficina. En concret, s’ha proposat l’ús de l’espai Imagin 

Cafè. Com que no és possible establir l’agenda de l’Oficina a un any vista, les 

despeses seran orientatives. Finalment, també s’inclou dins del pressupost la 

proposta de realitzar un concurs a les xarxes socials amb la possibilitat de guanyar 

un viatge a Brussel·les. 

 

Remarquem que en alguns casos els preus són orientatius, ja que no és possible fer 

una estimació exacta de les despeses sense tenir la planificació d’activitats anual.  

 
Taula 4. Pressupost per al pla de comunicació 

 

Notes

*Preu orientatiu

*Preu orientatiu

*Preu orientatiu

*Preu orientatiu

Cost totalConcepte Cost per unitat

Personal

Community manager 1.333€ (bruts) 16.000€/any (bruts)Mitja jornada

Descripció

119,88€/any

300€/anyServei de pagament

Servei de pagament

TOTAL

10.000 €

27.419,88 €

800€/any

200€/any

400 €

5€/hora

SEO i SEM

Altres despeses

Tecnologia

Hootsuite

Metricool 9,99€/mes

25€ /mes

Concurs

Imagin Cafè

Cada 6 mesos

Lloguer del local

 
Font: elaboració pròpia 
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5.6 Calendari de publicacions 
 
El cronograma que es realitza a continuació és orientatiu. L’Oficina haurà d’anar 

determinant quines activitats realitza cada setmana i, en funció d’això, realitzar unes 

o altres publicacions. No podríem definir un calendari concret sense tenir en compte 

l’agenda de l’Oficina i el volum d’informació de cada dia. Per tant, el calendari que 

s’exposa a continuació esdevé orientatiu i variable.  

 

Considerem que la manera més efectiva és realitzar un Diagrama de Gantt, ja que 

permet mostrar de manera molt visual i simplificada la realització de les diverses 

accions. Aquest es realitzarà amb el programa Excel.  

 
Taula 5. Cronograma de publicacions de l’Oficina 

 

PLATAFORMA Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM Promoció concurs

Meme

Històries: Quiz

Històries: Preguntes

Tuit amb vídeo

Retuits d'usuaris

Promoció de debats

Meme

Enquesta

Publicació amb imatge

Tuit amb imatge

Publicació amb vídeo

FORMAT

Publicació amb imatge

Publicació amb vídeo

Infografia

Promoció de debats

 
Font: elaboració pròpia 
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6. Conclusions  
 
 
El projecte resultant té com a objectiu millorar l’eficiència de la comunicació que 

desenvolupa l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona amb la joventut a través 

de les xarxes socials.  

 

D’entrada, es buscava determinar si es produïa prou interacció per part de la 

institució amb els joves i si la gestió de les xarxes socials era eficient. En aquest 

sentit, les anàlisis realitzades han permès donar resposta a aquesta pregunta inicial, 

demostrant les deficiències comunicatives i la manca d’interacció amb la joventut. A 

més, posteriorment s’han proposat una sèrie d’estratègies i d’accions per tal d’assolir 

els objectius establerts.  

 

Aquesta investigació també ha permès evidenciar la importància de les plataformes 

digitals com a eines comunicatives de les institucions així com demostrar que tenir 

presència en aquestes no és suficient: cal tenir definides unes estratègies concises 

orientades a assolir uns objectius, així com tenir la formació necessària en l’ús 

d’aquestes plataformes. Només d’aquesta manera és possible establir un autèntic 

vincle amb la societat, la qual ha demostrat ser cada vegada més exigent en quant al 

seu paper en les organitzacions.  

 

El pla de comunicació de xarxes socials que s’ofereix està enfocat a què l’Oficina les 

gestioni de manera eficient i que es relacioni amb un públic concert, els joves, de 

manera adequada i propera. A més, es confia que ho pugui desenvolupar sense 

dificultats. Si l’Oficina implementa les accions proposades, pot generar més visibilitat 

així com més engagement amb els usuaris. En aquest sentit, s’espera que el 

projecte permeti que els joves tinguin més cabuda en la institució i que, en un futur, 

s’arribi a consolidar com a organització rellevant en la societat catalana.  

 

Tanmateix, cal ser conscients de les limitacions amb què ens trobàvem a l’hora de 

desenvolupar aquest projecte: la manca de recursos econòmics de l’organització i de 

recursos materials, amb una reduïda plantilla de treballadors. En aquest sentit, el 
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projecte s’ha enfocat en tot moment a uns objectius realistes, per tal que sigui viable 

dur-lo a la pràctica.  

 

Aquest, però, no és un projecte fix. Cal que estigui en constant actualització, 

adaptant-se a les demandes del públic i de l’entorn, així com a les mateixes 

plataformes digitals. A més, serà necessari que, a través dels paràmetres de mesura 

establerts, es comprovi que s’estan assolint els nivells desitjats i respondre amb les 

corresponents modificacions.   
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Annexos 

 

Entrevistes 

ORIOL NIERGA, comunicació digital. 26/02/2019 

 

La teva feina en què consisteix? 

M’encarrego bàsicament de gestionar les xarxes socials i també de tasques de 

suport en temes de contacte amb els mitjans, d’organització d’esdeveniments. S’ha 

d’estar al cas de l’actualitat (per exemple, amb les eleccions europees). També de 

fotografia i vídeo de l’oficina. Quan hi ha un acte, pugem fotos i vídeos a Flickr, o fem 

un vídeo breu de resum.  

 

És una oficina que serveix per a comunicar. És el punt de contacte de la institució 

amb el nostre públic. Per tant, la nostra feina és molt comunicativa (dels 7 

treballadors, 6 són periodistes). El cap de l’oficina (en Sergi) és qui s’encarrega de 

decidir quines mesures prenem per a comunicar.  

 

Activitats/projectes específics? 

Ara el més important són les eleccions i hem d’organitzar actes (el dilluns passat 

vam tenir un acte pels 100 dies de les eleccions europees), fem seminaris a 

Brussel·les o Estrasburg i portem a periodistes i a experts (a principis de febrer hi va 

haver un seminari sobre el mercat únic digital, eren periodistes especialitzats que 

van allà i reben un seminari).  

 

Teniu estratègies diferenciades segons el públic? 

No hi ha una estratègia de comunicació diferenciada. És un target en concret en 

funció de la xarxa perquè la pròpia xarxa ja té un públic diferent.  

 

Ara hi ha la campanya d’aquesta vegada voto, que bàsicament la fem a Instagram. 

Sí que també fem algunes coses a Twitter i a Facebook, però hi ha molts vídeos a 

stories. També els volem publicar a Twitter perquè aquests continguts que elaborem 

ens agrada que arribin a totes les xarxes. Però no tenim una estratègia en concret 



sobre com arribar a un públic determinat. Quan fem un contingut mirem d’abraçar el 

màxim possible.  

 

A Twitter què soleu publicar? 

Twitter és un públic on hi ha més institucions, més periodistes, gent interessada en 

l’actualitat. És on hi ha més publicacions. Perquè la pròpia xarxa està feta així. 

Publiquem text i imatges.  

 

I pel que fa a la periodicitat?  

És diària i publiquem diversos posts. Com que la institució crea tant de contingut, 

sempre hi ha alguna cosa publicada. També tenim vídeos en anglès subtitulats. 

 

I a Instagram què publiqueu? 

Publiquem més stories que post, perquè és més breu i no carrega tant. Si 

publiquéssim cada dia molts posts seria incòmode per la gent. Tenim una periodicitat 

diària. Les stories depèn del moment. Mirem que hi hagi una cosa cada dia però 

segons l’acte hi ha molts més post que normalment, etc. Depèn de la circumstància.  

 

I a Facebook? 

Té la franja d’edat més alta. Publiquem diàriament. Solen ser coses audiovisuals 

(vídeos). Està més estancat, en general, com a xarxa social. La periodicitat és de 

cada dia un post. També cada acte que fem creem un esdeveniment a Facebook i 

allà veiem si té un cert impacte i que la gent s’apunta o hi està interessada.  

 

Flickr? 

És un àlbum dels actes que anem fent. És com una biblioteca on la gent pot accedir 

per a buscar actes passats. Té una publicació més irregular.  

 

Youtube per què el feu servir? 

Per a penjar vídeos d’actes que hem fet. Però té una publicació més irregular.  

  



I  a la pàgina web, quins continguts publiqueu? Podeu fer modificacions pel 

que fa als aspectes formals?  

La pàgina web és on anem publicant comunicats de premsa (de més actualitat) així 

com els esdeveniments que anem fent. La pàgina web és igual en totes les seus, 

invariable.  

 

Des de les xarxes socials redirigim a la pàgina web perquè tinguin més informació. 

L’actualitzem diverses vegades a la setmana.  

 

Us heu plantejat utilitzar altres xarxes socials, com per exemple Telegram? 

Sí, vam crear el perfil però no vam veure que hi hagués moltíssima gent demanant-

ho, i es va deixar d’alimentar. Si estigués més de moda, estaria encantat de 

reprendre-ho. Era per qui volgués, no estava dirigit a un públic concret. Crear una 

cosa d’aquestes per tenir-ho mort dos mesos, després reactivar-ho... no té sentit. 

 

Whatsapp, per exemple, si hi hagués altres institucions que també ho fessin servir 

tampoc estaria en contra. L’únic problema és la bidireccionalitat. Al final tenim molts 

grups de Whatsapp amb periodistes de visites a Brussel·les o Estrasburg i hi ha 

amistat que has creat, i funciona molt la informalitat.  

 

Pel que fa a la producció de continguts, quines eines feu servir?  

Fem ús de l’Illustrator. Hem elaborat també alguns vídeos i els editem. Amb 

l’Illustrator fem producció de cartells, imatges. I bé, a més d’aquests continguts 

d’elaboració pròpia, n’hi ha que ens arriben des de Brussel·les.  

 

A l’hora de publicar, quina flexibilitat o independència teniu respecte a Madrid 

o a Brussel·les? 

Tenim certes pautes. Si hi ha un ple, l’hem de seguir. També hi ha un servei de 

premsa del Parlament Europeu. Tenim cert marge de maniobra però la informació 

institucional s’ha de regir per uns patrons determinats. Des de Brussel·les rebem 

suggeriments de coses que es poden publicar.  

 



I en aquest sentit, heu de seguir una homogeneïtat amb les altres oficines?  

Si agafes i compares diferents comptes de les seus de diversos països, veuràs que 

els continguts són diferents. Hi ha notícies que són més rellevant a un país o a un 

altre. Has de distingir les coses que interessen més al teu públic. Per exemple, la 

política ferroviària no interessa a Malta perquè no hi ha tren. Després hi ha temes 

que són d’interès més europeu, com el Brexit. Aquestes coses que són d’àmbit 

europeu sí que més o menys totes les oficines publiquen a les xarxes.  

 

Fem reunions i decidim més o menys si això es cenyeix al què volem o no. No són 

decisions unilaterals. Ho parlem i comentem què fem.  

 

Tornant a la producció de continguts, els vídeos solen ser d’elaboració 

pròpia?  

Els vídeos en anglès subtitulats no són d’elaboració pròpia. Tenim un servei 

audiovisual des de Brussel·les al que totes les seus poden accedir. Sí que tenim 

llibertat per escollir els continguts. Nosaltres mirem de publicar bona part de les 

coses perquè pot ser interessant per al públic. També fem vídeos dels actes que 

anem fent. A Twitter i Facebook funciona força bé. 

 

Mesureu l’activitat que teniu a les xarxes?  

És difícil saber en quin grau d’activitat tenim a les xarxes. Però sí que creiem que hi 

ha hagut un augment dels seguidors en aquest darrer any.  

 

Teniu un llibre d’estil? 

No hi ha res formalitzat. Però sí que sabem més o menys com ho hem de fer. 

Seguim el que s’ha anat fent dia a dia.  

 

Com soleu gestionar què publiqueu cada dia?  

Tenir una rutina és complicat. Aquí canvia molt cada dia. En funció de la setmana, 

t’has d’adaptar al que ocorre en aquella setmana. Cada dia és diferent. També els 

actes. Establir una pauta cada dia és complicat. Està tot organitzat i sí que sabem 

amb certa antelació que farem però no és mai igual.  



 

I com intenteu organitzar-vos llavors? 

Nosaltres parlem de què s’hauria de publicar cada setmana i després en funció del 

que va passant ho debatem si és interessant i s’hauria de publicar o no. Mirem de 

publicar a través de Twitter la gran majoria de coses que passen al ple, per tal que la 

gent ho pugui seguir.   

 

Intenteu ser més propers als joves?  

Sí. Una cosa que hem fet i publicarem d’aquí poc va ser entrevistar a alguns dels 

finalistes d’EL GOT D’AIGUA (Programa TV3) que són joves d’uns 20 anys, perquè 

ens expliquin les raons per les quals votaran. Són vídeos d’un minut. Sempre perquè 

es pugui publicar a Instagram. Pensem ja en això.  

 

Busquem també aquest tipus de públic. Buscar gent que tingui certa influència amb 

un públic més jove. Un dia van venir uns alumnes d’un grau superior i al acabar 

l’acte vam demanar si algú volia participar a gravar vídeos d’”aquesta vegada voto”. 

Es pot arribar a joves amb estudis superiors, però arribar a tota la població és molt 

complex.  

 

Us intenteu apropar als joves amb un llenguatge més proper?  

Insta stories, en el darrer any hem donat molta importància. Cosa que abans gairebé 

no ho fèiem servir. Ara ho hem impulsat molt i setmanalment en fem, perquè creiem 

que no és un llenguatge tant institucional.  

 

Feu ús de plantilles? 

Sí, no tots els posts ho són però si que ho intentem. Hem creat els destacats amb 

una identitat visual, els stories segueixen un cert patró visual (realitzat amb 

Illustrator).  

 

 

 

 



I hashtags? 

A Twitter posem en molts. Tampoc de forma innecessària, no volem carregar. 

Intentem seguir una estructura. Hi ha posts que són més regulars com l’Agenda de 

la setmana, Els Destacats de la setmana. Hi ha una periodicitat.  

 

Quines creus que són les mancances, què es podria millorar? 

El tema d’arribar a certs públics és el més complicat. Sí que tens l’oportunitat de 

crear certs llenguatges que són més atractius per certs públics que ara mateix potser 

no hi arribem, però clar, també has d’entendre que una institució ha de cenyir-se. 

Però sí que hi ha iniciatives, per exemple, l’oficina de Madrid no fa gaire va fer un 

vídeo amb en David Broncano, diversos actors i periodistes... i va tenir bastant d’èxit. 

Però clar, això tampoc és una cosa que puguis fer de forma periòdica i habitual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERGI BARRERA, 26/02/2019 

 

Dades bàsiques de l’Oficina:  

El Parlament compta amb una oficina a la capital de cada estat membre i després, 

en el cas dels països grans una oficina de suport més petita.  

 

A Barcelona n’hi ha des de l’any 1998. El personal fix és de 4 persones. A l’Oriol el 

tenim contractat de reforç de cara a les eleccions, ja que hi ha molt més volum de 

feina i es requereix més activitat a les xarxes socials. A més és una persona que ja 

coneixia l’oficina, havia fet la beca i coneixia la institució. També hi ha 2 persones 

fent la beca. Per això, de manera excepcional som 7 persones.  

 

Lògicament el que pot fer l’oficina a Berlín és molt més que aquesta de Barcelona. 

Per un tema de recursos i de capacitat del personal. Des de fa un any l’oficina s’ha 

renovat: tenim a dos becaris joves i a l’Oriol. Abans, hi havia un gap generacional 

que tothom tenia 60 anys i la gestió de les xarxes era força deficient.  

 

A nivell de xarxes, sempre han existit. Abans era quan podia jo. Jo abans 

m’encarregava més de la comunicació que la gestió. Ara és l’Oriol qui ho coordina 

però amb el suport de les dues persones que estan de pràctiques fent stories, 

streamings, etc. Ara podem fer-ho. Després de les eleccions hi haurà menys 

capacitat per assumir aquestes tasques.  

 

Com està estructurada l’oficina (organigrama)? 

Laura Tejera: realitza tasques de premsa. Per exemple, organitzem seminaris de 

periodistes i ella s’encarrega de coordinar-ho.  

 

Isabel Ferrer: s’encarrega de les relacions públiques. Ara coordina la campanya de 

les eleccions europees per part de l’oficina. Com que la campanya 

#aquestavegadavoto consisteix en que la gent s’apunti i vulgui crear les seves 

pròpies activitats, ella és el punt de contacte quan arriben les peticions. És qui 

canalitza les consultes.  



Alejandro Miñano : s’encarrega de les finances i relacions institucionals. És qui es 

posa en contacte amb les institucions. 

 

Sergi Barrera: coordinador de l’oficina. 

 

Evidentment, sent 4, és una mica assembleari. Tots fem una mica de tot.  

 

Actualment també comptem amb l’ajuda de l’Oriol, que s’encarrega de la pàgina web 

i xarxes socials durant la campanya de les eleccions europees i de dos becaris que 

també s’encarreguen de les xarxes socials, de penjar contingut pàgina web, ajudar a 

preparar actes, etcètera.  

 

Quina relació teniu amb l’oficina de Madrid? 

Aquesta oficina és de suport de la principal. No fem la feina d’ells, fem de manera 

autònoma les nostres activitats. Som força independents. Però sí que estem 

subordinats a ells.  

 

Pel que fa a la comunicació interna, com ho gestioneu? Us reuniu cada dia? 

No, ens reunim esporàdicament. De vegades sí que fem alguna reunió de 

coordinació els 4 i de vegades els 7, depenent dels temes. Hi ha coses que són a 

llarg termini i, per tant, els becaris no cal doncs que estiguin a la reunió.  

També intentem organitzar-nos de qui s’encarrega de què. Per exemple, com 

comunicarem un acte a nivell online, qui gravarà, qui farà els tuits, etcètera. 

 

Solem tenir un planning d’activitats. Establim qui és el “chef de file” d’un dossier: 

sabem qui és la persona encarregada de que hi hagi un estudi de ràdio, que tinguem 

a aquells diputats, etc. S’ha de saber que cadascú s’encarrega d’algun tema a partir 

d’aquesta distribució de feines que és una mica genèrica. Però sí que ens serveix de 

cara a explicar a Brussel·les què has fet. Està redactat, per escrit el diputat, data, 

lloc, persona responsable, etc.  

 

 



En cas de crisi, teniu establert com actuar?  

Has d’informar els teus superiors (a nivell funcionarial), a nivell de seguretat (hi ha 

una direcció general de seguretat) i a nivell polític (al president).  

 

Respecte al públic, creieu que el que costa més arribar són els joves?  

Depèn. Això que costa és molt relatiu. És una qüestió de voluntat. Aquest dilluns 

passat, vam fer un debat que era 100 dies per a les eleccions europees i vam 

ensenyar unes projeccions de com se suposa que serà el nou Parlament, etc, i entre 

els ponents hi havia el Pablo Simón. Va arrossegar una gran quantitat de gent. 

També les universitats ens van ajudar a fer difusió de l’acte i teníem l’Aula Europa 

plena, entre 90 i 100 persones. Eren persones d’entre 20 i 25 anys.  

 

Però, el públic jove és més complicat?  

Sí, perquè es mobilitza per altres coses, és a dir, per exemple, jo veig que, en el 

nostre cas, el públic jove es mobilitza per actes potser més apartidistes, sense 

diputats. Ara bé, més complicat? Parcialment. Jo veig que a vegades és més 

complicat els mitjans de comunicació. Si és en actes de partits, depèn del diputat 

segur que venen. Ara, mentre que fa 4 anys un acte com el que vam fer l’altre dia de 

“100 dies per a les eleccions europees” hauríem tingut 3 o 4 mitjans de comunicació, 

en vam tenir zero. Però sí que està clar que depenent del tema, és més fàcil 

mobilitzar públic -si és molt interessant el que proposes-.  

 

Nosaltres pensem en el nínxol d’oportunitat: si això pot funcionar i tenim la capacitat, 

fem-ho. I altres coses si no valen la pena, doncs no.  

 

Les tasques que realitza la oficina són bàsicament comunicació. Tots sou 

comunicadors? 

De les 7 persones que estem treballant aquí, contant becaris i tot, 6 som periodistes. 

En aquesta oficina informem, orientem, ens posem a disposició dels diferents públic. 

Rebre molta gent, parlar amb tothom. 

 

És una oficina de comunicació. No pot ser res més, tampoc donaria per a més.  



Teniu llibre d’estil? 

Tenim uns guidelines. Sempre tens plannings de comunicació. I també fins i tot 

rebem suggeriments de coses que s’han de posar a les xarxes socials i programar. 

Jo això de programar no estic d’acord perquè és molt perillós. Per exemple, si 

programem per aquest cap de setmana un vídeo d’un estudiant donant la seva 

opinió sobre el programa Erasmus, això es podria posar. Però si tu programes una 

cosa sobre Protecció del cel obert aeri i aquell cap de setmana cau un avió, doncs 

tens un problema molt greu.  

 

També crec que té més interès, més engagement, els continguts de producció 

pròpia. Això arriba a molta més gent. Nosaltres amb el tema de les beques, quan 

fem algun post, és de les coses que té més interès segur. Un dia vam pensar en fer 

un clip per a les xarxes on exbecaris expliquessin la seva experiència, quan van fer 

la beca i què estan fent ara. Allò va tenir una gran quantitat de visites a xarxa. I això 

potser des de Brussel·les no t’ho diràs que ho facis. Però tu saps que aquí això pot 

generar interès i arrossegar a gent. Publiques allò de les beques, ho veu molta gent, 

i aleshores ja tens gent que durant mesos va mirant-te, els hi has generat un interès. 

Coses d’aquestes s’han de fer.  

 

Quines són les coses que vosaltres feu d’elaboració pròpia, quina 

dependència teniu de Brussel·les? 

Evidentment es demanen moltes coses. Però més que demanar obligatòriament, 

que hi ha coses que sí, moltes són suggeriments.  

 

Per exemple, si hi ha una delegació de diputats que va a un lloc concret. Des de 

Brussel·les ens recomanen que fem difusió a través del nostre Twitter. Doncs si es 

tracta de països de Llatinoamèrica, aquí té cert interès, però per exemple si es tracta 

de coses relacionades amb els països de l’est, no en té gaire. Tampoc costa molt fer 

un tuit, però si aquell dia n’has fet molts, potser no el fas.  

 

 

 



Quin pressupost té aquesta oficina?  

80.000€ anuals. Amb això ho hem de fer tot. Nosaltres fem moltes visites a 

Brussel·les i Estrasburg amb periodistes. Això suposen molts diners en bitllets 

d’avió, hotel, àpats, etc.  

 

Us heu plantejat tenir un pla de comunicació? 

 

Com a pla de comunicació, les oficines no contracten perquè el pla és una mica el 

que tu fas. Nosaltres tenim un Planning anual: evidentment, en un any electoral les 

prioritats són claríssimes: les eleccions, la campanya, el procés de cara als 

candidats a presidir la comissió europea, etc. A partir de l’any vinent, l’any u de la 

nova legislatura, la Comissió Europea que és l’executiu, haurà de dir quines són les 

noves prioritats legislatives. Aquí doncs, el nostre pla de comunicació serà identificar 

de tots els temes que hi hagi, quins són els especialment importants. També 

treballarem donant molta visibilitat als nous diputats: d’una banda, les prioritats com 

a Unió Europea però d’altra els temes que estiguin treballant els eurodiputats d’aquí.  

 

També de vegades està bé parlar amb gent de fora perquè et donen un feedback, 

una perspectiva diferent que tu no tindries. I el que algunes oficines fan és que 

agafen una empresa per a exterioritzar l’organització d’un acte. Nosaltres aquí no ho 

fem perquè crec que és millor treballar amb el que tenim.  

 

Teniu estadístiques del nombre de visites, etcètera? 

Potser en tenim, jo no m’ho miro mai perquè sincerament a mi el que m’importa és 

que mentre funcioni i vegi que hi ha una interacció i mentre nosaltres anem posant 

coses. Lògicament has de ser transparent, has de facilitar la feina, però no som una 

empresa privada que hem de veure això.  
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