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RESUM 

Aquest treball és una proposta de recerca doctoral que té per objectiu analitzar les estratègies de 

comunicació i relacions públiques utilitzades per la Generalitat de Catalunya en el marc de 

l’estratègia de diplomàcia pública del Pla de l’Acció Exterior de Catalunya (2010-2015). 

L’estudi pretén determinar fins a quin punt els instruments de comunicació i relacions públiques 

resulten eficaços per augmentar l’atenció mediàtica internacional i influir en l’opinió pública 

internacional. Per examinar el grau d’eficàcia d’aquests instruments, el projecte es centra en 

examinar les accions comunicatives destinades a informar als líders d’opinió dels Estats Units, 

així com els seus efectes en els mitjans nord-americans. La metodologia de l’estudi es basa 

principalment en l’elaboració d’entrevistes en profunditat als principals responsables de l’acció 

exterior, diplomàcia pública i de comunicació del govern actual i l’anàlisi de contingut de la 

premsa nord-americana durant l’aplicació del Pla de l’Acció Exterior.        
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1.  Introducció 

Les societats actuals es troben immerses en un procés de globalització i internacionalització que 

té lloc en àmbits, com ara el comunicatiu, el polític o l’econòmic. Des de l’11-S, les relacions 

internacionals i la diplomàcia s’han vist influïdes per la creixent democratització de la política 

exterior, com a resultat de la revolució de les tecnologies de la comunicació i de la informació, 

que ha permès l’aparició de nous actors globals capaços d’influir en la presa de decisions 

polítiques mundials. Aquest procés ha debilitat l’abast d’influència dels estats per poder adoptar 

les decisions internacionals (Castells, 2008). 

En aquest nou context de canvi, la diplomàcia tradicional i els recursos de poder dels estats 

basats en elements coercitius han donat pas a noves formes de diplomàcia on els valors, la 

identitat i la imatge dels països han esdevingut recursos de poder tou (soft-power) utilitzats pels 

governs per atraure i persuadir al públic internacional per aconseguir determinats objectius 

(Nye, 2004). Les principals potències del món, amb els Estats Units al capdavant, s’han afanyat 

a dissenyar noves estratègies de diplomàcia pública i projecció internacional, vinculades a 

formes de poder tou, per influir arreu del món i aconseguir els seus objectius polítics (Cull, 

2008; Noya, 2009). La diplomàcia pública, s’erigeix, doncs, com una nova eina que els governs 

utilitzen per mobilitzar aquests recursos per comunicar i atraure els públics d’altres països. 

Però la pràctica de la diplomàcia pública està creixent dia a dia arreu del món no només pels 

governs dels països sobirans sinó també en el cas dels governs amb sobirania limitada o per part 

dels estats federats. La pràctica de la diplomàcia pública ha esdevingut, en aquests casos, una de 

les estratègies més importants de l’acció exterior (Noya, 2007; Cull, 2009). L’ús de la 

diplomàcia pública constitueix una forma de poder tou d’ús general i legítim, que esdevé 

l’instrument bàsic per a l’acció exterior davant la limitació dels recursos del poder dur 

(hardpower) que són competència només per a l’estat central (Criekemans, 2010).   

En aquest context, la comunicació i les relacions públiques poden representar instruments de 

poder tou eficaços que ajuden a incrementar l’atenció pública internacional i millorar la 

percepció i la imatge exterior (Gilboa, 2008).L’anàlisi del paper que hi juguen les estratègies 

comunicatives i les tècniques de relacions públiques en aquests casos és pertinent perquè és en 

aquests contextos on es pot visualitzar en major mesura l’eficàcia de la pràctica de la diplomàcia 

pública.  

D’aquesta manera, l’estudi es planteja el següent: Els instruments de comunicació i relacions 

públiques desenvolupats pels governs tenen un efecte real i directe en la cobertura mediàtica 
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internacional? Fins a quin punt aquests instruments poden resultar eficaços per augmentar 

l’atenció dels mitjans de comunicació internacionals i millorar la percepció en el cas dels 

governs subestatals que volen augmentar l’autogovern? Com influeix l’agenda política del 

govern en l’agenda dels mitjans? 

Per abordar el tema, el projecte de recerca es centra en el cas de l’estratègia de diplomàcia 

pública aplicada per la Generalitat de Catalunya des del 2010, en el marc del Pla de l’Acció 

Exterior de Catalunya 2010-2015. En concret, l’estudi centra l’interès en l’anàlisi dels 

instruments de comunicació i relacions públiques utilitzats pel govern al llarg dels cinc anys 

d’aplicació del Pla per mantenir informats als principals líders d’opinió internacionals, agents 

d’informació i think tanks dels Estats Units i influir-hi, d’acord amb els objectius del Pla de 

l’Acció Exterior.   

 

Aquest treball presenta una proposta de recerca doctoral amb l’objectiu d’identificar els 

mecanismes de comunicació internacional utilitzats pels governs subestatals que desitgen 

augmentar l’autogovern per tal d’informar l’opinió pública internacional i influir en ella de 

manera positiva. A partir d’un enfocament ampli de comunicació internacional, que integra els 

conceptes de  diplomàcia pública, comunicació estratègica i relacions públiques internacionals, 

proposats per Gilboa (2008) i Fähnrich (2013), l’estudi pretén descriure els instruments, canals i 

actuacions desenvolupats pel govern de Catalunya dirigits a l’audiència i el públic nord-americà 

per augmentar l’atenció pública internacional i influir en l’agenda dels mitjans. L’estudi vol 

contribuir, a partir d’un estudi empíric de cas, al desenvolupament del camp que estudia les 

estratègies de comunicació internacional dels governs.  

Per altra banda, la recerca també proposa observar fins a quin punt el govern català té 

possibilitats d’influir en l’agenda mediàtica dels mitjans nord-americans. Per aquest anàlisi, 

s’examinen les notícies sobre Catalunya en els principals diaris nord-americans durant els cinc 

anys d’aplicació del Pla de l’Acció Exterior. L’anàlisi es basa en els conceptes de l’agenda-

setting (McCombs, 2006) i el framing, alhora que s’aplica el model d’Entman (1992) per a 

l’anàlisi de la influència dels governs en l’agenda mediàtica. Malgrat que la teoria de la 

comunicació disposa de molts models teòrics per mesurar els efectes dels mitjans com  

“l’agenda setting” o el “framing”, els investigadors en diplomàcia pública gairebé no els 

utilitzen, i pocs investigadors han integrat en els seus estudis els efectes dels mitjans amb els 

conceptes de diplomàcia pública (Gilboa, 2008).  

El projecte de tesi consta de quatre apartats. En el primer apartat s’exposa el marc teòric utilitzat 

per a l’elaboració del disseny de la futura tesi doctoral. Aquest apartat és extens degut al 
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caràcter interdisciplinari de l’estudi. Per això se li ha volgut donar la importància necessària. En 

primer lloc, s’exposen els nous conceptes de diplomàcia, així com l’acció exterior dels governs 

subestatals, des de la perspectiva de la teoria política i de les relacions internacionals. En segon 

lloc, s’expliquen les aportacions teòriques fetes des del camp de la comunicació i les relacions 

públiques internacionals per a l’estudi de la diplomàcia pública. I finalment, s’exposen les 

principals teories d’influència mediàtica, posant èmfasi en el vincle entre el poder polític i els 

mitjans. Al segon apartat s’explica l’actual estat de la qüestió en relació al cas d’estudi. En 

concret, es fa un breu resum de la política exterior de la Generalitat al llarg dels últims trenta 

anys i la situació actual i s’exposa el Pla de l’Acció Exterior del Govern (2010-2015) i 

l’estratègia de diplomàcia pública de Catalunya. A la tercer apartat, s’expliquen els objectius i 

les hipòtesis de recerca. Finalment, en el quart apartat, s’explica el disseny i model metodològic 

escollit, la delimitació de l’objecte d’estudi i les tècniques metodològiques utilitzades per tal de 

donar resposta als diferents objectius plantejats i validar les hipòtesis relacionades.  
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2. Justificació i rellevància de la recerca 

Catalunya, com a exemple d’entitat subestatal amb aspiracions d’autogovern, disposa d’una 

política exterior pròpia, desenvolupa activitats internacionals i aplica estratègies de diplomàcia 

pública per influir en l’opinió pública internacional. Tot i així, no va ser fins a l’aprovació del 

Pla de l’Acció Exterior el març de 2010, que es va formular una estratègia de diplomàcia 

pública del govern que tingués vocació de coordinar les diferents iniciatives de l’acció exterior 

engegades per la societat civil catalana.   

L’actual acció exterior del govern ha estat alterada pels últims esdeveniments polítics ocorreguts 

a Catalunya en els darrers anys. Arran del procés sobiranista nacional engegat pel govern 

d’Artur Mas, al capdavant de Convergència i Unió el 2012, s’ha modificat la política de 

comunicació de l’estratègia de diplomàcia pública i un dels seus eixos actuals està encaminat a 

internacionalització el procés sobiranista català, més enllà de les fronteres espanyoles, per 

aconseguir justificar i legitimar el procés davant els actors internacionals.   

L’objecte d’estudi del projecte de recerca – l’ús de tècniques comunicatives com a instrument 

de diplomàcia pública dels governs i institucions polítiques subestatals – és relativament nou i 

comença a captar l’atenció no només dels professionals de la comunicació i les relacions 

públiques, sinó també d’altres disciplines com la teoria política i les relacions internacionals. La 

creixent participació i protagonisme de les diferents entitats territorials regionals en els fòrums 

de decisió internacional (Keating, 1999) i les noves oportunitats per desenvolupar noves formes 

de poder tou (Nye, 2004), gràcies a la seva autonomia creixent de l’acció exterior, (Michelmann 

i Soldatos 1990; Hocking 1993), fa que molts governs subestatals o federats dissenyin 

estratègies de diplomàcia pública a través de nous instruments com la comunicació estratègica, 

les relacions públiques i el màrqueting de territori (nation-branding) amb l’objectiu de projectar 

a l’exterior la seva identitat i els seus valors propis (Gilboa, 2008; Anholt, 2006; L’Étang, 2009; 

Manfredi, 2011; Fähnrich, 2013)    

Malgrat l’augment de la importància de la diplomàcia pública en el camp de les relacions 

internacionals, des del món acadèmic no s’ha investigat de manera suficient. No es disposa d’un  

marc teòric sistemàtic per a la recerca ni un disseny metodològic d’anàlisi per a la seva aplicació 

empírica. S’han desenvolupat instruments per a l’anàlisi des del camp de la comunicació i les 

relacions públiques però encara no es disposa d’un marc d’anàlisi integral (Gilboa, 2008). 

Estudiar i avaluar els programes i activitats de diplomàcia publica del govern de Catalunya pot 

contribuir al desenvolupament d’un marc teòric futur per a la disciplina, així com per posar a 
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prova diverses tècniques metodològiques provinents de la comunicació per a l’estudi de la 

diplomàcia pública. Així mateix, l’estudi pot aportar més evidència sobre la capacitat dels 

governs i institucions polítiques no estatals d’establir l’agenda mediàtica en els mitjans 

internacionals i esdevenir actors internacionals de rellevància. 

La decisió d’estudiar la pràctica de la diplomàcia pública des de la perspectiva comunicativa 

respon a diferents raons. Primer, perquè encara no hi ha suficients estudis que examinin les 

estratègies de comunicació i relacions públiques aplicades a la diplomàcia que permetin un 

avenç en el desenvolupament científic de la disciplina. Segon, perquè hi ha escassos estudis 

empírics que avaluïn l’efecte de l’aplicació d’accions comunicatives per part dels governs per 

influir sobre l’opinió pública internacional. I, finalment, perquè per a les regions, nacions i 

entitats que desitgen augmentar l’autogovern, l’ús d’instruments informals o provinents del 

poder tou (soft power) poden resultar especialment eficaços per compensar, per una banda, la 

manca de competències en la direcció de la política exterior, i per altra banda, la manca 

coneixement que a l’exterior es té sobre la seva realitat política, econòmica i cultural.         
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3. Marc teòric 

3.1. Els canvis en les relacions internacionals actuals 

Des de la fi de la guerra freda, el rol de la diplomàcia en les relacions internacionals ha canviat. 

El sistema westfalià i el model d’estat-nació, originat a partir de la signatura del tractat de pau 

de Westfalià l’any 1648, basat en la unitat d’un mateix idioma i territori sota una mateixa 

sobirania, ha anat desapareixent, a la vegada que han aparegut nous actors amb poder 

d’influència en l’exercici de les relacions internacionals (Manfredi, 2011).  

Actualment, els estats no són els únics que prenen decisions i adopten acords internacionals.  

Aquesta funció també recau en altres actors que són capaços també de prendre decisions que 

afecten arreu del món. La globalització ha debilitat l’abast d’influència dels governs, alhora que 

ha permès l’aparició d’una xarxa d’actors, tant públics com privats,  que tenen poder d’influir en 

les decisions internacionals (Castells, 2008). En aquest context, també han aparegut nous 

mitjans de comunicació i nous canals de transmissió d’informació que contínuament estan a 

l’aguait de les decisions que pren la diplomàcia tradicional (Noya, 2007). Aquest fenomen és 

nou respecte la diplomàcia en el model westfalià i ha provocat canvis en la gestió i 

l’administració de les relacions internacionals. Un dels principals ha estat el canvi d’estratègia 

en les polítiques d’acció exterior adoptat pels estats a l’hora de portar a terme l’activitat 

diplomàtica.  En la majoria de ministeris d’afers exteriors, s’ha començat a posar èmfasi en la 

necessitat d’exercir una influència eficaç sobre la opinió pública mundial.  

Els estats i els diplomàtics han delegat les seves activitats a actors no centrals i “han perdut el 

monopoli en l’exercici de les relacions internacionals” (Riordan, 2004:11). Aquests actors no 

centrals poden ser governs regionals o autònoms, organitzacions no governamentals, 

organismes internacionals, etc. Davant l’emergència dels nous actors internacionals, els estats es 

veuen obligats a comprometre’s amb aquests nous actors en la formulació, disseny i 

implementació de les polítiques d’acció exterior (Riordan, 2004). Un dels exemples més clars 

de l’emergència de nous actors amb capacitat i poder d’influència en les relacions internacionals 

són les entitats subestatals i regionals que a l’actualitat duen a terme activitats internacionals 

atenent als seus propis interessos i “condueixen polítiques exteriors paral·leles, 
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complementàries o inclús contràries a les estratègies diplomàtiques de l’estat central 

(Criekemans, 2011:39)1.  

Durant la dècada dels noranta la teoria de les relacions internacionals es va centrat a estudiar la 

globalització mundial i els seus efectes. El principals teòrics de les relacions internacionals 

creien que el món esdevindria un territori sense fronteres (Keating, 2008). Però, a partir del 

segle XXI, s’ha demostrat que l’element territori continua sent una variable explicativa 

important en les relacions internacionals i la diplomàcia (Keating, 2008). De fet, com afirma 

David Criekemans (2010) ha passat just al contrari. Actualment, “tenen lloc múltiples processos 

de re-territorialització” (Criekemans, 2010:713). Els territoris i les entitats subestatals han 

esdevingut més rellevants i generen les seves pròpies relacions externes, polítiques exteriors i 

pràctiques de diplomàcia. Aquests han esdevingut actors internacionals de rellevància, 

incrementant la seva participació en la formulació i implementació de la política exterior dels 

estats, així com en els debats internacionals (Aldecoa i Keating, 1999). Les “pràctiques de la 

diplomàcia actual tenen similituds amb el món pre-Westfàlia, en el qual l’àrea de cada territori 

generava les seva pròpia identitat i la seva activitat diplomàtica” (Criekemans, 2010: 713). 

La sobirania ha estat considerada tradicionalment com un prerequisit per desplegar la política 

exterior dels estats, una estratègia de diplomàcia pública i la promoció de la inversió estatal 

(Pigman, 2012).  No obstant això, a l’actualitat, els criteris que defineixen l’actor internacional 

ja no estan associats a l’estat tradicional (sobirania, territori, població). Com apunta Hocking 

(1999), han emergit nous criteris complementaris com són els objectius i motivacions, les 

estratègies, els nivells de participació, el capital humà, les estructures i recursos, entre d’altres. 

A nivell europeu, i atenent a una perspectiva àmplia, cal destacar que “la transformació de la 

forma d’estat-nació i l’augment dels moviments regionalistes, han contribuït a que el terme de 

sobirania hagi deixat de ser l’única font de legitimació per a dur a terme la política exterior” 

(Keating, 2008: 73). 

Ferran Requejo (1998) afirma que la política internacional dels estats nascuts a Westfàlia ha 

canviat de manera considerable i que, des de la teoria acadèmica, s’intenta tractar aquesta 

qüestió amb instruments conceptuals antics. Com que no es  disposen de conceptes adequats a 

les noves condicions, no s’aconsegueix solucionar el problema. La sobirania dels estats es pot 

transferir a les entitats subestatals i apunta que aquest fet no ha de significar la creació de dues 

sobiranies enfrontades sinó la creació de sinèrgies positives. 

1Citat a Murray, S. et. al (ed.). (2011). “The present and futureof Diplomacy and Diplomatic Studies”, 
International Studies Review, 13, 709-728. 
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Cal destacar que, a part dels governs regionals i les entitats subestatals, que no disposen de 

sobirania però sí d’un territori i una població pròpia, també hi ha altres entitats i agents que 

estan esdevenint actors internacionals de rellevància, com poden ser les ONG’s o els think tanks 

(Riordan, 2004; Xifra, 2009). Tanmateix, Brian Hocking (1993a) creu que els governs regionals 

tenen més possibilitats de participar activament en la presa de decisions polítiques mundials, ja 

que a diferencia de les  

ONG’s, no representen una causa abstracta. Entre aquests nous actors cal destacar el creixent 

poder que estan adquirint els think tanks o centre d’investigació política i social. Aquests òrgans 

d’investigació privats es dediquen a la generació d’idees que, a través dels mitjans de 

comunicació, influeixen de manera cada vegada més significativa en l’opinió pública mundial. 

Aquests laboratoris d’idees tenen una estreta relació amb el poder polític i poden actuar al servei 

dels governs (Xifra, 2009). 

En aquest context, la comunicació ha esdevingut un factor important en les noves relacions 

internacionals. En aquest sentit, Eytan Gilboa afirma:  

 “The revolution in international relations has transformed the goals and means of 

foregin policy. Favorable image and reputation around the world, achieved through attraction 

and persuasion, have become more important than territory, acces, and raw materials, 

traditionally acquired through military and economic resources” (Gilboa, 2008: 56). 

El nou ordre mundial es caracteritza per un nou sistema en el qual, malgrat no canviar les regles 

del joc, els països comencen a jugar amb noves peces que van transformant les relacions entre 

sí, i a la fi, el mateix joc. Com afirma Jordi de San Eugenio, “s’intueix l’arribada d’una nova 

geopolítica global, capitalitzada per la gestió del capital simbòlic dels països (mitjançant les 

seves respectives marques) i per la construcció de fronteres mentals, en detriment de les 

característiques fronteres administratives” (San Eugenio, 2013:155). Un exemple de la fi del 

monopoli de l’estat en la gestió de les relacions internacionals és el desplegament d’estratègies 

de diplomàcia pública dels governs subestatals que tenen noves oportunitats per augmentar la 

seva influència  i representació política internacional (San Eugenio, 2013). 

3.2.  El concepte de diplomàcia pública en el context global 

La diplomàcia pública és una nova forma de relacions internacionals que respon a l’emergència 

de nous actors a l’escena internacional. A l’actualitat, les relacions internacionals s’han 

transformat de manera que la diplomàcia, entesa com el procés a través del qual els estats es 
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representen a sí mateixos i als seus interessos davant d’altres països, ha hagut d’incloure entre 

les seves funcions el desenvolupament i la cura de les relacions amb diferents actors polítics, 

socials, econòmics.  

 El concepte de diplomàcia pública va ser utilitzat per primera vegada l’any 1965 per Edmund 

Guillon, diplomàtic de carrera i Degà de la Facultat de Dret i Diplomàcia a la Tufts University.  

El seu concepte, segons la Public Diplomacy Alumni Association (PDAA, l’antiga USIA 

Alumni Association) va ser resumit durant el seu discurs per inaugurar el Edward R. Murrow 

Center for Public Diplomacy: 

“Public diplomacy . . . deals with the influence of public attitudes on the formation and 

execution of foreign policies. It encompasses dimensions of international relations beyond 

traditional diplomacy; the cultivation by governments of public opinion in other countries; the 

interaction of private groups and interests in one country with another; the reporting of foreign 

affairs and its impact on policy; communication between those whose job is communication, as 

diplomats and foreign correspondents; and the process of intercultural communications2” 

(Guillon, 1965). 

La diplomàcia pública es diferencia de la diplomàcia tradicional pel fet que la relació no 

s’estableix únicament entre els interlocutors de dos estats o en la interacció exclusiva dels 

diplomàtics (diplomàcia personal). La relació s’estableix entre el govern i altres individus i 

organitzacions no oficials a través de l’organització d’activitats, programes educatius i culturals, 

entre d’altres. Mannheim (1994), realitza una classificació de les relacions diplomàtiques segons 

la naturalesa de les seves relacions. En primer lloc, la diplomàcia tradicional es basa en les 

relacions entre governs (governs-a-governs). En segon lloc, hi ha la diplomàcia personal, basada 

en la relació entre diplomàtics. En tercer lloc, la diplomàcia civil, on el contacte es produeix 

entre les persones (gent-a-gent), on s’inclourien, per exemple, els programes d’intercanvi 

educatiu. I finalment una segona forma de diplomàcia pública, que fa referència a la 

comunicació entre el govern i la ciutadania, que inclouria els esforços del govern per influir en 

la població d’altres països (govern-a-gent). Com a resultat, l’activitat diplomàtica és 

desenvolupada per diversos actors que realitzen accions de diplomàcia en les seves activitats 

2La diplomàcia pública...s’ocupa de la influència de les actituds públiques en la formació i execució de la 
política exterior. Abarca les dimensions de les relacions internacionals més enllà de la diplomàcia 
tradicional; l’incentiu a l’opinió pública d’altres països per part dels governs, la interacció dels grups i els 
interessos privats d’un país amb un altre; la presentació d’informes dels afers exteriors i el seu impacte en 
la política; la comunicació entre aquells el treball el qual és la comunicació, com diplomàtics i 
corresponsals estrangers, i el procés de la comunicació  intercultural. (Traducció pròpia).  
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diàries i que tenen la capacitat d’influir en l’opinió pública mundial, com poden ser les ONG’s, 

els organismes internacionals, els think tanks, etc. 

Des de la vessant internacional, la diplomàcia pública ha estat definida tradicionalment com “a 

government’s process of communication with foreign publics in an attempt to bring about 

understanding for its nation’s ideas and ideals, its institutions and culture, as well as its 

national goals and policies” (Tuch, 1990: 3). La diplomàcia pública actualment és definida com 

el conjunt d’activitats dutes a terme pels governs amb l’objectiu d’influir en l’opinió pública 

internacional i projectar una imatge del país que sigui coherent amb els seus interessos3. Segons 

aquesta definició, la diplomàcia pública té una dimensió del poder que resulta important 

destacar, ja que el poder fa referència a l’habilitat de persuadir als altres per obtenir allò que es 

desitja (Leonard, Stead i Smewing, 2002). Aquests autors defensen la necessitat de comprendre 

els lligams existents entre el poder i el concepte de diplomàcia pública. 

Joseph N. Nye (2004) va crear el concepte de poder tou (soft power) per distingir-lo del poder 

dur (hard power), que engloba els recursos de coerció militars. L’autor defineix el poder tou 

com la capacitat dels governs de crear i donar forma a les preferències dels altres mitjançant la 

persuasió i la seducció. Els governs i els líders polítics entenen que “el poder prové d’organitzar 

l’agenda política i determinar el marc del debat” (Nye, 2008: 95). Nye afegeix que el poder tou 

és una forma de poder que prové de la cultura, dels valors polítics i de les polítiques exteriors, 

elements els quals es consideren legitimadors i amb autoritat moral.  

Joseph N. Nye (2008) indica la relació que s’estableix entre diplomàcia pública i poder tou. En 

les relacions internacionals, els recursos que produeix el poder tou es poden observar a través de 

les polítiques que les institucions polítiques desenvolupen i la manera com es relacionen amb 

altres actors a nivell internacional.  La diplomàcia pública és una eina que els governs utilitzen 

per mobilitzar aquests recursos per comunicar i atraure els públics d’altres països, més que als 

seus dirigents polítics.  En aquest sentit, “la diplomàcia pública pot ser entesa com una 

instrumentalització del poder tou”4(Melissen, 2006). No obstant, Nicholas J. Cull (2008) creu 

que la definició de Joseph Nye “d’aconseguir que els altres vulguin el que tu vols” (2008: 94), 

pot repercutir de manera negativa en l’estratègia de diplomàcia. Segons afirma Cull (2009:15): 

“the idea of a state entering into each international conversation purely to get what it wants 

makes excellent strategic sense but it is not attractive, rather it is repulsive: negative soft 

power”.  

3Definició de diplomàcia pública segons el Pla de l’Acció Exterior del Govern de Catalunya.   
4Melissen Conference: http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/276.asp 

10 
 
 

                                                           



Jan Melissen (2005) afirma que l’essència de la diplomàcia pública és influir de manera positiva 

en les opinions i actituds dels líders d’opinió internacional sobre el propi país però també en la 

ciutadania que té accés directe a gran quantitat d’informació. En aquest sentit, el que es tracta és 

de “construir una xarxa de relacions complexes basades en la confiança i en la credibilitat que 

funcioni a llarg termini” (Melissen, 2005: 23). Aquesta nova forma de diplomàcia funciona molt 

diferent que el model de diplomàcia tradicional basat en l’estat. Ellen Huijgh també ha 

assenyalat que, a llarg termini, es poden fer esforços per “establir un model de diplomàcia 

pública basat en una xarxa de múltiples actors” (2010:150). 

Nancy Snow (2009) explica que, a la diplomàcia tradicional el públic te un caràcter passiu atès 

que el procés és unidireccional i perquè la informació no és simètrica. En canvi, la diplomàcia 

pública és desenvolupada entre tots els actors de l’acció exterior, no només pels diplomàtics i, 

en aquest cas, el públic és actiu, ja que es procura l’ intercanvi d’informació i el diàleg entre els 

participants. En aquest cas, es tracta d’una activitat que té com a objectiu canviar l’actitud del 

públic i la comprensió mútua (Snow, 2009). Des d’aquesta perspectiva, la diplomàcia pública 

pot ser entesa com una activitat comunicativa que té l’objectiu d’influir en l’opinió publica 

internacional (Mannheim, 1994). Així, la “comunicació amb  els públics estrangers i la 

preocupació per la imatge exterior que projecta són elements claus de l’acció exterior” 

(Manfredi, 2011:2). Les relacions públiques i les activitats comunicatives que desenvolupin els 

actors governamentals seran crucials per garantir aquesta confiança i reputació internacional. 

Com argumenta Bigler (2005), “el mitjà en que opera la diplomàcia pública no són els tractats 

internacionals, sinó més aviat les relacions públiques i la comunicació, la qual cosa li dóna un 

caràcter més volàtil i també més difícil de manejar”5. 

L’opinió pública internacional es presenta així como un actor important dins del sistema de les 

relacions internacionals. L’opinió pública actua com a legitimador del sistema polític i en 

l’actualitat els governs s’afanyen a intentar comprendre com es comporta l’opinió pública per 

tractar de controlar-la (Noya, 2007). Els agents de diplomàcia pública han d’actuar com a 

promotors del poder tou, facilitant l’adopció d’un discurs persuasiu i fent ús dels recursos 

tecnològics adequats per desenvolupar l’estratègia de diplomàcia pública (Castells, 2008). 

En principi, es pot pensar que l’opinió pública és quelcom espontani però, com apunta Antoni 

Truyol, “les condicions d’organització i de tècnica de tot tipus en la difusió i presentació de 

notícies, augmenta les possibilitats de  l’estat i dels grups privats més forts en la configuració i 

manipulació de l’opinió pública” (Truyol, 1998: 169). En aquest sentit, les iniciatives de l’estat, 

5 Citat a Petit, M. (2009 :249) 
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dels governs subestatals i dels lobbies privats van encaminades a conèixer i influir sobre els 

públics estrangers per intentar captar la seva atenció i ser percebuts d’acord amb com volen ser 

percebuts. Tanmateix, la majoria de ministeris d’afers exteriors dels governs encara donen poca 

importància a les opinions i iniciatives de la societat civil i als governs no centrals. Un dels 

problemes és que tenen molta experiència en disseminar informació sobre el seus respectius 

països, mitjançant follets informatius, newsletters, etc, però, en canvi, tenen menys experiència 

en establir relacions de reciprocitat i diàleg amb organismes i individus a l’exterior (Melissen, 

2008).  

L’accés a la informació en el nou context global gràcies a la revolució de les tecnologies de la 

informació, ha permès que la població estigui més informada sobre l’actualitat política i 

econòmica internacional que en el passat. Els conflictes polítics o socials de qualsevol part del 

planeta són observats per a la població de qualsevol indret del planeta. A més, gràcies a 

l’aparició d’Internet i les xarxes socials, la societat mundial està més coordinada i participa 

activament en la generació de debats i tenen una opinió sobre pràcticament qualsevol afer 

internacional. Tots aquests canvis polítics i tecnològics exigeixen noves estratègies i noves 

formes d’actuació (Petit, 2009). D’aquesta manera, l’activitat diplomàtica actual és més àmplia 

ara que en el passat (Melissen, 2005).  

 La globalització, les noves tecnologies i la desaparició del model estat-nació i la integració 

regional estan trencant el territori com a marc d’ordenació política a l’hora que s’ha iniciat una 

reorganització interna dels territoris (Michelmann i Soldatos, 1990; Hocking, 1993a; 

Criekemans, 2010). Alguns autors han defensat, fins i tot, la tesi de la societat sense fronteres o 

la societat en xarxa (Castells, 1998a). De fet, una de les raons que expliquen l’expansió de la 

diplomàcia pública, sobretot en els governs i entitats subestatals, i que s’aprofundirà amb més 

detall en l’apartat següent, és el creixent impacte del federalisme i la descentralització política. 

Aquest fenomen obliga a les entitats subestatals o regionals a establir noves formes de 

diplomàcia per participar activament en el context internacional en aquelles matèries que tinguin 

competència (Hocking, 1993a, Criekemans, 2010).  

Els objectius de la diplomàcia pública, seran diferents segons les necessitats dels diferents 

països o regions. Segons quina sigui la prioritat, s’aplicaran diferents estratègies (Melissen, 

2011). Un dels objectius principals que es pot perseguir és impulsar la internacionalització 

econòmica i el comerç exterior. En aquest sentit, la diplomàcia pública basarà la seva estratègia 

en la gestió de la reputació i la promoció de la marca país (Anholt , 2006).  
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Un altre objectiu important és el reforç de la identitat del país o regió, mitjançant accions que 

“busquen consolidar la seva imatge i facilitar l’arquitectura de la identitat nacional basada en 

dimensions alternatives a la pròpia de l’estat-nació” (Manfredi, 2011: 5). Els governs i les 

institucions polítiques, en l’àmbit domèstic, utilitzen la comunicació amb el públics per difondre 

una identitat determinada i coherent amb una sèrie d’elements simbòlics (banderes, himnes, 

eslògans) amb l’objectiu d’influir en els ciutadans i aconseguir el seu reconeixement i suport. 

Com afirma Canel M. J., “una institució política, si vol ser algú, ha de parlar, dir qui és, explicar 

com es veu a sí mateixa i fer que aquest missatge arribi, sense contaminacions, als seus 

destinataris” (1999: 84). En l’àmbit internacional, aquesta necessitat de difondre la pròpia 

identitat entre el públics estrangers i influir en l’opinió publica internacional és també essencial. 

És per això, que els governs apliquen tècniques de comunicació i relacions públiques per 

informar al públic estranger sobre la identitat i els valors propis dels territoris que administren.  

L’objectiu de la diplomàcia pública en el cas dels governs i administracions públiques és 

complementar l’acció exterior dels governs, influint sobre “el comportament d’un govern 

estranger de manera indirecta, exercint influència sobre les actituds dels seus ciutadans” (Noya, 

2007: 93), mitjançant el desenvolupament d’estratègies de comunicació i relacions públiques. 

Una de les estratègies és l’ús de canals de comunicació propis, com la creació de portals d’ 

Internet, trobades amb líders d’opinió internacional, think tanks, periodistes y corresponsals 

internacionals, amb l’objectiu d’informar-los i influir sobre les seves percepcions i opinions 

d’acord amb els propis interessos (Hernández-Alonso, 2012). En aquest sentit,  Juan Luis 

Manfredi afirma que “l’acció exterior requereix la inclusió de la comunicació com a eix 

estratègic per a la producció de missatges, la formació específica i la professionalització de tals 

activitats (comunicatives)” (2011:6). No obstant, aquest canvi és encara molt recent i des de 

l’àmbit acadèmic s’ha tractat poc. Sobre aquesta qüestió, s’aprofundirà amb més detall en 

l’apartat 3.4. 

Per últim, cal destacar que, a la pràctica, la diplomàcia pública sovint se l’ha vinculada 

erròniament amb les activitats de promoció de la marca país i altres accions encaminades a la 

propaganda d’un territori. Un dels motius que expliquen aquest fet s’ha de buscar en els orígens 

de la diplomàcia pública. De fet, aquesta va ser creada pels EUA durant la guerra freda i tenia 

fins propagandístics. Un cop finalitzada la guerra freda, l’acció de diplomàcia pública dels EUA 

ha servit per justificar la lluita ideològica contra Al-Qaida. Aleshores, la diplomàcia es va 

concebre com un instrument per la propagació dels idearis i  interessos nord-americans (Cull, 

2008). No obstant això, com apunta Martí Petit “a diferència del que succeeix als EUA, a 

Europa i al Canadà el terme de diplomàcia pública és emprat per analitzar les noves formes de 
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relacions internacionals que es donen en el nou context global, i no tant com un terme vinculat a 

la propaganda i al màrqueting” (2009: 256). 

Molts autors insisteixen en la necessitat de no reduir la pràctica de la diplomàcia pública a les 

accions dirigides a promoure la marca nacional i a vendre la imatge d’un territori (Melissen, 

2005; Riordan, 2004). La nova diplomàcia pública dóna importància a la necessitat d’implicar 

els públics estrangers en les idees polítiques d’un territori, més que no vendre una imatge; la 

necessitat d’establir relacions permanents de col·laboració a llarg termini i l’interès per basar 

aquestes relacions en la complicitat i la confiança recíproca (Melissen, 2006).  

Riordan fins i tot qüestiona que es pugui crear una marca nacional. Segons l’autor, la força de la 

imatge d’un país prové dels seus valors polítics, econòmics i culturals. El fet d’imposar una 

coherència artificial a l’exterior pensant en els beneficis que els líders polítics creuen que tindrà, 

pot córrer el risc de subestimar la credibilitat del país (Riordan, 2004). La diplomàcia pública no 

és idèntica a la “image-building” o el “nation-building” i altres tècniques del màrqueting, com 

la propaganda o la publicitat. La diplomàcia pública fa referència més aviat “al foment de les 

relacions a l’estranger que tenen l’objectiu de millorar la reputació d’una regió o país, al mateix 

temps que reforcen les relacions domèstiques tot posant l’accent en el diàleg sobre política 

exterior” (Huijgh i Melissen, 2008: 8).  

En definitiva, la diplomàcia pública és fruit d’una sèrie de canvis importants en les relacions 

internacionals, en els sistemes polítics actuals i les noves tecnologies de la informació. Amb 

l’augment dels actors internacionals no tradicionals, especialment destaquen les ONG’s i think 

tanks, els mecanismes utilitzats per aquests actors per comunicar-se amb els públics 

internacionals han canviat i ha esdevingut una comunicació a temps real gràcies a les noves 

tecnologies, especialment Internet. Aquestes noves tecnologies han difuminat les fronteres entre 

l’esfera domèstica i l’esfera internacional (Huijgh, 2008). Tots aquests canvis han  propiciat 

l’aparició de la nova diplomàcia pública, que dóna èmfasi fonamentalment a la construcció de 

relacions sòlides i de confiança enlloc de prioritzar el missatge estratègic. 

3.2.1. Concepte de paradiplomàcia, diplomàcia plurinacional, diplomàcia 

subestatal 

Tot i que la diplomàcia pública fa referència als instruments de poder tou per aconseguir influir 

en l’opinió pública internacional, des de la teoria política s’ha intentat explicar l’augment de la 

pràctica diplomàtica de les regions i governs no centrals utilitzant diferents termes com 

paradiplomàcia, diplomàcia plurinacional o nova diplomàcia. 
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El concepte de paradiplomàcia, que, tot i no ser completament acceptat, ha aparegut per intentar 

reflectir la dimensió exterior de les regions i governs no centrals.  

Francisco Aldecoa i Michael Keating defineixen la paradiplomàcia de la següent manera: 

“Sub-state government’s involvement in international relations, though the 

establishment of formal and informal contacts, either permanent or ad hoc, with foreign or 

private entities, with the aim to promote socio-economic, cultural or political issues, as well as 

any other foreign dimension of their own constitutional competences.” (Aldecoa i Keating, 

2009:40) 

El concepte, doncs, fa referència a l’acció internacional exercida pròpiament pels governs 

subestatals o els governs no centrals  per aconseguir els seus interessos internacionals específics 

(Wolff, 2007). En aquest sentit, els governs subestatals actuen en l’àmbit internacional com a 

subjectes polítics de les relacions internacionals, tot i que en la teoria, l’estudi de les relacions 

internacionals no ho considera així (Wolff, 2007).  

Segons la teoria política, la paradiplomàcia serveix, en primer lloc, per projectar a l’exterior el 

mercat domèstic. Com assenyala Martí Petit, “en l’escenari de globalització, les polítiques 

orientades a atraure inversions i a potenciar les exportacions són el primer motor de l’activitat 

exterior dels governs no centrals” (Petit, 2009: 259).  

Malgrat l’estès ús del concepte de paradiplomàcia entre els teòrics de la ciència política i les 

relacions internacionals, alguns autors no estan d’acord amb el concepte. Francisco Aldecoa 

(2009) creu que el concepte no té en compte la realitat plurinacional dels estats o els problemes 

específics de les relacions exteriors d’aquells estats (Aldecoa, 2009).  L’autor proposa el terme 

de diplomàcia plurinacional, segons el qual l’acció exterior dels estats pot ser entesa com la 

capacitat dels actors polítics dels governs regionals d’influir en el procés d’elaboració de la 

política exterior. Aquest concepte apunta a la necessitat de tenir en compte la transformació de 

l’ estat  i el reconeixement de la sobirania compartida. En aquesta mateixa línia, Ferran Requejo 

(1998) creu que la sobirania dels estats es pot transferir a les entitats subestatals sense que 

aquest fet hagi de significar la creació de dues sobiranies enfrontades sinó la creació de 

sinèrgies positives.  

L’argument bàsic que utilitza Aldecoa per afirmar que el concepte de diplomàcia plurinacional 

és el més adequat per a descriure la realitat complexa actual, és que, juntament amb el 

desenvolupament de la paradiplomàcia de l’acció exterior formal de les regions, hi ha un procés 
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de transformació de les regions, els estats i de la UE. Des d’aquest punt de vista, es reconeix la 

necessitat de reciprocitat i negociació entre l’estat i els governs o entitats subestatals, en el sentit 

que el govern central reconegui la dimensió regional i que l’acció paradiplomàtica del govern 

regional tingui una dimensió estatal també (Aldecoa, 2009: 90).  

En qualsevol cas, quedar clar que la paradiplomàcia o la diplomàcia plurinacional fan 

referència a recursos provinents del poder tou que apunta Joseph Nye (2004) i que pot ser 

exercida tant per les regions, les províncies o els estats federats com per les comunitats 

autònomes i locals dels estats unitaris. Al llarg del present estudi, i per tal d’evitar controvèrsies, 

es farà referència al terme de diplomàcia subestatal, perquè és un concepte adoptat per molts 

governs regionals arreu del món i acceptat cada vegada més en el mateix sistema diplomàtic. 

3.3.  La diplomàcia i l’acció exterior dels governs subestatals o federats 

L’acció exterior dels governs no estatals, federats i regionals ha augmentat de forma gradual i 

contínua des de la dècada dels vuitanta. No només ha augmentat en els casos dels estats federats 

com és el cas del Canadà, els Estats Units, Austràlia, Bèlgica, Alemanya o Suïssa. La 

diplomàcia subestatal ha augmentat també en molts estats unitaris o descentralitzats com és el 

cas de França, Itàlia, Espanya o el Regne Unit. I també està creixent als països no occidentals 

com Argentina, Brasil, Xina, la Índia o Rússia (Cornago, 2009).  

Des de la teoria política i les relacions internacionals, s’ha demostrat que els governs i entitats 

subestatals tenen moltes oportunitats per desenvolupar noves formes de diplomàcia  i que es 

poden beneficiar d’una quantitat tangible i considerable d’autonomia en les seves activitats 

internacionals (Michelmann i Soldatos 1990; Hocking 1993; Aldecoa i Keating, 1999). Brian 

Hocking (1993a) apunta que, malgrat que els governs regionals normalment no disposen de 

sobirania o disposen d’una sobirania compartida amb l’estat central, això no ha de representar 

un obstacle de partida per aconseguir els seu objectius polítics, ja que poden aprofitar els canals 

oficials de participació diplomàtica que l’estat li atorga per esdevenir actors internacionals de 

rellevància en la presa de decisions polítiques. Segons l’autor, els governs subestatals o federats 

poden beneficiar-se d’un avantatge competitiu pel fet de tenir un estatut ambigu en referència a 

la sobirania.  

En l’última dècada, la teoria política i la teoria de les relacions internacionals s’han dedicat a 

estudiar les raons que expliquen el creixent paper dels governs regionals en les relacions 

internacionals (Michelmann i Soldatos, 1990; Hocking, 1993a; Aldecoa, 2009). Les causes 

principals que assenyalen són, per una banda, la transformació del model de l’estat-nació i el 
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sistema internacional, i, per l’altra, les transformacions polítiques i econòmiques de les regions 

degut a la globalització econòmica dels últims vint anys. Amb l’expansió del comerç 

internacional i l’eliminació de barreres comercials, mitjançant els programes de liberalització 

econòmica, i els nous marcs de regulació per a la competència global, les economies regionals 

han hagut de fer front a molts problemes econòmics, però també mediambientals, tecnològics i 

de seguretat (Cornago, 2009).  

Tal com resumeix Michael Keating (2003):  

“La globalització i l’auge dels règims transnacionals, especialment les zones de comerç 

regionals, han afeblit la distinció entre els afers nacionals i els afers estrangers i han transformat 

de la mateixa manera el repartiment de les responsabilitats entre l’estat i els governs subestatals. 

La lliure circulació del capital i l’auge de la societat multinacional han afeblit la capacitat dels 

estats per controlar les economies nacionals i han fet que sigui cada vegada més difícil parlar 

fins i tot d’economies nacionals” (Keating 2003: 225)6.  

Tots aquests canvis han provocat que els governs subestatals hagin entrat ‘en una nova 

era de competitivitat global’ (Cornago, 2009: 18).  

Un altre dels factors que expliquen l’auge de noves formes de diplomàcia en el sistema 

occidental, i especialment en el continent europeu, és l’aparició de processos de 

regionalització7, consistent en  l’emergència de diferents entitats territorials a nivell local i 

regional (Keating, 19998, 2001). A partir dels anys vuitanta, els governs regionals han 

esdevingut actors internacionals de rellevància, incrementant la seva participació en la 

formulació i implementació de la política exterior dels estats, així com en els debats 

internacionals (Keating 1999).En el marc de la Unió Europea, l’augment dels regionalismes és 

una conseqüència de la transformació de la Comunitat Europea a l’haver d’afrontar problemes 

com la democràcia, l’efectivitat, l’eficiència i la presència al món (Aldecoa, 2009).  

Les regions més riques com, per exemple, Baden-Wüttemburg, compten amb més recursos per 

actuar en l’àmbit internacional que les seves equivalents més petites i amb menys recursos. En 

aquest sentit, el governs regionals i les entitats subestatals tenen encara moltes possibilitats per 

explorar i, entre aquestes possibilitats s’inclouen les estratègies de diplomàcia i acció exterior 

més vinculades al poder tou (soft power), ja que com a entitats subestatals, no disposen dels 

6Citat a Petit, M. (2009:259). 
 

8Citat a Aldecoa i Keating (1999:2). 
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instruments del poder “dur” més lligats al dret internacional o els serveis militars.  Com bé 

indica Matí Petit, “Els recursos no es mesuren només en termes pressupostaris. Un recurs que 

sovint posseeixen els governs no centrals és una consciència política i un know-how en àrees 

sectorials específiques”(2009:269). En aquest sentit, els governs regionals poden potenciar 

instruments simbòlics com la identitat i la marca territori per desenvolupar i donar legitimitat a 

la seva acció exterior.  

Molts autors argumenten que els governs regionals que tenen una posició institucional i cultural 

forta dins de la seva delimitació territorial, tenen més possibilitats d’esdevenir actors 

internacionals rellevants, incrementant la seva participació en la formulació i implementació de 

la política exterior dels estats, així com en els debats internacionals (Aldecoa i Keating, 1999). 

També s’ha argumentat que com més rica és una regió o entitat subestatal, més possibilitats hi 

ha de que l’acció exterior no representi els interessos estatals (Hocking, 1993a). Això passa 

perquè les regions més riques econòmicament estableixen les seves pròpies relacions comercials 

amb altres nacions o regions estrangeres i defensen els seus interessos regionals, tot i que 

aquests es contraposin als interessos de l’estat (Hocking, 1993a). 

La diplomàcia subestatal pot respondre a l’expressió de determinats valors simbòlics que poden 

qüestionar-se els valors que defensen la centralització de les relacions internacionals en l’estat.  

Com afirma Noé Cornago, “Sub-state diplomacy is always a form of political agency that 

reveals a political will for greater recognition in the international realm as well as an assertion 

of institutional autonomy in a context of increasing complexity” (2010: 35). Aquesta 

subjectivitat política es pot preveure com una amenaça pels governs centrals. No obstant, la 

paradiplomàcia no s’ha de veure com una amenaça sinó com una necessitat i una oportunitat per 

gestionar i en últim terme resoldre conflictes d’auto-determinació (Wolf, 2007).En aquest sentit, 

alguns autors com David Criekemans han arribat a suggerir que “les fronteres entre la 

diplomàcia generada pels estats i la diplomàcia subestatal han desaparegut” (2010:37). 

 Els governs estatals han anat desenvolupant mecanismes legals i institucionals per permetre que 

els governs subestatals adoptin aquest nou rol internacional i posin en marxa nous dissenys de 

política exterior i diplomàcia. Aquest procés ha permès als governs subestatals  promocionar la 

normalització de la diplomàcia subestatal per guanyar efectivitat i legitimitat (Cornago, 2009).   

Un dels fenòmens més sorprenents que s’està produint, i que molts autors assenyalen, és un 

canvi de tendència en els governs regionals com Catalunya, Escòcia i el Quebec. Els governs 

regionals ja no centren l’estratègia de la diplomàcia i l’acció exterior en la necessitat d’exercir 

les seves competències o sobirania, sinó que la seva voluntat rau en l’habilitat de participar 
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efectivament en els processos de decisió política, fenomen que resulta cada vegada més 

complex. Com afirma Francisco Aldecoa: 

“Under the current conditions, true independence, and the exercise od self-

determination, does not depend so much on the exercise and development of competences, or 

even sovereignity, as on the ability to participate effectively in a political decision-making 

process”(Aldecoa, 2009:85). 

En aquest sentit, per aconseguir aquest objectiu, els governs no centrals i regionals s’afanyen a 

buscar estratègies provinents del poder tou per aconseguir fer-se escoltar en els debats 

internacionals d’alt nivell on es prenen les decisions polítiques mundials. Des d’aquest punt de 

vista, el concepte de diplomàcia pública i les estratègies de comunicació  i relacions públiques 

esdevenen, doncs, factors de rellevància per a la consecució d’aquest objectiu. 

3.3.1. Breu repàs dels casos del Quebec, Flandes i  Escòcia 

A l’actualitat, es poden identificar alguns exemples regions i entitats  subestatals amb sobirania 

compartida o limitada, i nacions, regions i províncies no sobiranes, que desenvolupen una acció 

exterior pròpia com és el cas de Flandes, Valònia, Escòcia, el Quebec o Catalunya, i que entre 

les seves estratègies, apliquen mecanismes de diplomàcia pública.  Malgrat que l’activitat 

internacional d’ aquestes entitats regionals subestatals difereix en forma, intensitat i freqüència, 

es pot observar trets comuns entre ells (Criekemans, 2010). El primer de tots és l’existència 

d’un reconeixement legal i institucional a l’existència de la diplomàcia a nivell subestatal i 

l’existència de poders legislatius per al desenvolupament d’una política exterior. No obstant, la 

diplomàcia subestatal pot actuar “in conflict with, at times parallel to and at other moments in 

concert with central diplomacy”(Criekemans, 2010:39).  

Entre els governs subestatals que tenen més experiència en les relacions internacionals, 

destaquen els governs subestatals de Bèlgica i el Quebec. Segons Paquin (2010), el cas de 

Bèlgica resulta interessant ja que els governs i entitats subestatals de què es compon,  són unes 

de les regions més dinàmiques i actives en matèria de relacions internacionals i els actors 

subestatals gaudeixen d’una gran autonomia en relació a les relacions internacionals en 

comparació amb altres regions del món9. A Bèlgica, han desaparegut els ministeris estatals en 

9Flandes te personalitat jurídica per signar acords internacionals amb organismes internacionals i altres 
estats i disposa de 60 representacions a l’estranger, això vol dir, 24 més que el Quebec, 15 més que 
Singapur, 9 més que Finlàndia i 8 més que Noruega (Ministeri de Relacions Internacionals de Flandes, 
2001). A Paquin, S. (2010: 624). 
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les matèries transferides a les diferents comunitats i regions i l’Estat belga depèn d’elles per 

participar en els òrgans de decisió política de la UE.     

Un altre cas d’un govern regional que té una llarga trajectòria en matèria d’acció exterior és el 

Quebec.  El Quebec ha apostat per la identitat cultural com “la via per a la promoció entre 

l’opinió pública local i internacional d’una societat diferent: moderna, secularitzada, oberta, i 

amb un model cultural francès com a punt de referència en lloc del sistema nord-americà” 

(Huigh, 2008: 10) . Aquesta estratègia es basa en el suport a la identitat i la cultura de Quebec 

mitjançant el suport i la projecció de la llengua francesa al món i el desenvolupament 

d’instruments per augmentar la comercialització internacional de productes culturals locals. El 

Ministeri de Relacions Internacionals del Quebec ha institucionalitzat la diplomàcia pública, 

col·locant-la en una àrea separada amb la gestió i aplicacions de plans i programes d’acció 

estratègics (Huijgh, 2009).   

En el cas del Quebec, la política cultural internacional i iniciatives en l’àmbit de la cooperació 

educativa són elements centrals en les activitats diplomàtiques i l’acció exterior. Segons afirma 

Criekemans (2010:41),“la llengua francesa i la cultura són vistes com a instruments per 

aconseguir nous socis internacionals”. Aquí, la francofonia és considerada com un bona 

plataforma internacional des de la qual es poden aconseguir altres objectius, com el 

desenvolupament sostenible, la democràcia, etc. (Criekemans, 2010).    

Criekemans (2010) fa una comparació entre l’acció exterior del Quebec, Escòcia, Baviera, 

Catalunya, Valònia i Flandes, atenent a diferents dimensions de l’acció exterior subestatal. Entre 

les diferents dimensions destaquen: (1) els instruments diplomàtics utilitzats; (2) el nombre de 

representacions a l’estranger i (3) l’estructura organitzativa del departament d’afers exteriors. La 

manera segons la qual les regions amb poder legislatiu defineixen la seva política exterior 

difereix segons la regió.   

Els instruments de diplomàcia que utilitzen els governs subestatals depenen de la distribució de 

competències entre els governs centrals i els governs regionals. Entre els instruments més 

importants, Criekemans (2010) destaca: (1) les representacions polítiques a l’exterior; (2) la 

participació en xarxes internacionals formals i informals i (3) el desenvolupament de la 

diplomàcia pública, tant a nivell domèstic com a nivell internacional. 

En relació amb les representacions polítiques a l’exterior, les entitats subestatals tenen 

nombroses representacions a l’estranger. A Alemanya, per exemple, els Länder han establert 

130 oficines de representació, des de 1970, de les quals 21 estan localitzades als EUA. Quebec 
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té 30 oficines de representació arreu del món. Catalunya te 50 oficines de representació a 

l’exterior i el govern Flamenc disposava el 2004 de 100 oficines a l’exterior (Paquin, 2010). 

En relació a l’estructura d’organització de les relacions internacionals dels governs regionals, es 

poden trobar formes de diplomàcia de coordinació vertical, horitzontal i també formes més 

integrades. En el cas d’Escòcia i Baviera, per exemple, els departaments d’afers exteriors 

s’encarreguen de coordinar les activitats internacionals que desenvolupen els altres 

departaments de manera vague i pragmàtica (Criekemans, 2010). A Escòcia, el departament de 

relacions externes s’encarrega de coordinar les activitats internacionals dels diferents 

departaments, però cada un actua de forma separada. En el cas de Baviera, el comerç 

internacional, el turisme, les polítiques educatives i culturals actuen de manera separada i son 

gestionades per institucions diferents (Criekemans, 2010).   

Les regions amb menys competències en matèria de relacions internacionals tenen una 

estructura organitzativa més horitzontal i descentralitzada (Paquin, 2010). Les regions amb més 

competències exteriors com el Quebec i les comunitats belgues tenen estructures més 

centralitzades i verticals. Algunes regions com Catalunya i Escòcia s’estan modificant la seva 

estructura movent-se cap a estructures més centralitzades. En el cas de Catalunya, que 

s’aprofundirà en l’apartat 4, el desplegament del Pla de l’acció exterior del govern Catalunya, 

és un intent de centralitzar i integrar tota l’acció exterior que es desenvolupa en els diferents 

departaments del govern sota la direcció i control de la Secretaria d’Afers Exteriors.  

En el cas del Quebec, en canvi, l’estructura organitzacional és mixta, amb elements de 

coordinació horitzontal i vertical. L’exemple d’organització vertical de les relacions 

internacionals dels governs regionals es pot trobar en el cas del govern flamenc. Durant el 

període entre 2003 i 2006 es va decidir centralitzar l’activitat exterior donant forma a una 

estructura més vertical (Criekemans, 2010). El Departament d’Afers Exteriors de Flandes és 

responsable de la coordinació i la integració de les relacions internacionals dels altres 

departaments del govern.   

3.3.2.  L’ús de la diplomàcia pública dels governs regionals  

Com ja s’ha afirmat, la pràctica de la diplomàcia pública està augmentant arreu del món com a 

eina eficaç per influir en el nou ordre mundial. Les principals potències del món, amb els Estats 

Units al capdavant, s’han afanyat a dissenyar noves estratègies de diplomàcia, vinculades a 

formes de poder tou per influir arreu del món i aconseguir els seus objectius polítics. Però l’ús 
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del poder tou en les relacions internacionals també està essent adoptat per estats més petits, 

governs no centrals i entitats regionals o subestatals (Noya, 2007; Riordan, 2005). 

Les entitats subestatals i regionals són un dels actors pels quals la diplomàcia pública ha 

esdevingut un instrument cabdal de l’habilitat política. Després de tot, la diplomàcia pública els 

permet influir i moldejar l’agenda internacional amb mecanismes que van més enllà dels seus 

recursos limitats de poder dur, la seva vulnerabilitat en termes polítics i econòmics, mentre que 

de manera paral·lela els permet afegir valor en la seva recerca per diferenciar-se a nivell 

internacional (Melissen, 2008). Algunes entitats subestatals o federades i regions com 

Califòrnia, Flandes o Quebec, guiats per imperatius funcionals i identitaris i per la manca de 

poder dur, han institucionalitzat la diplomàcia pública, creant una divisió separada dins del 

departament o ministeri de relacions internacionals (Huijgh, 2008).  

Les regions i entitats subestatals amb menys competències per desplegar una acció exterior 

autònoma acostumen a utilitzar instruments més propis del poder tou que parlàvem 

anteriorment, com poden ser l’ús de xarxes informals o la diplomàcia pública (Criekemans, 

2010). “S’observa que les regions que comencen a participar com actors en l’escenari 

internacional, els uneix una forma de camaraderia, una solidaritat en les relacions 

internacionals, que certament és superior comparada amb la que existeix entre els estats petits o 

inclús els grans estats” (Criekemans, 2010: 56). Molts governs i entitats subestatals apliquen 

estratègies de diplomàcia pública, la majoria d’elles a través de estratègies de nation-building, 

acords de cooperació i de col·laboració i vàries activitats promocionals. No obstant això, la 

majoria d’aquestes activitats es duen a terme de manera dispersa per una àmplia selecció 

d’actors amb nombrosos esforços dispersos. Per aquest motiu, els governs subestatals tenen 

‘problemes per alinear les estructures i continguts d’iniciatives desconnectades’ (Huijgh, 2009: 

149). 

El Quebec és la regió que més ha posat èmfasi en el desenvolupament d’una diplomàcia pública 

eficaç. El Ministeri de Relacions Internacionals del Quebec defineix la diplomàcia pública de la 

següent manera: “a program of initiatives supporting one or more of the goals set out in the 

Government of Quebec’s International Policy involving various networks of influence, in 

association with Quebec’s partners at home and abroad” (Huijgh, 2010: 133).  El Ministeri  de 

Relacions Internacionals presenta el Quebec com una nació francòfona, inclusiva, creativa, molt 

avançada en tecnologia i preocupada pel medi ambient (Huijgh, 2009).  

Ellen Huijgh (2009) ha estudiat en profunditat l’estratègia de diplomàcia pública del Ministeri 

d’Afers Exteriors del Quebec. Segons l’autora, la diplomàcia pública quebequesa es basa en la 
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projecció de la identitat  cultural de la societat i en el reconeixement internacional d’aquesta 

identitat. La diplomàcia pública basada en la identitat és una forma de promoure la identitat 

desitjada pel govern del Quebec entre els públics estrangers (Huijgh, 2009: 129). En el seu 

estudi, l’autora arriba a la conclusió que aquesta “s’ha institucionalitzat i sistematitzat com a 

solució a la fragmentació de les activitats perifèriques preexistents basades en la identitat” 

(Huijgh, 2009: 148).  El ministeri de relacions internacionals del Quebec ha institucionalitzat les 

iniciatives de diplomàcia pública en una direcció separada, que té com a missió el 

desenvolupament d’una estratègia global de diplomàcia pública10. L’objectiu principal és donar 

al públic internacional i domèstic una imatge  de la posició i prioritats de la política exterior 

quebequesa, i permetre el debat i el diàleg (Huijgh i Melissen, 2008). 

El Quebec també va crear la direction de l’information et de la diplomatie publique (DIDIP) al 

maig del 2006, unitat que, malgrat ser responsable de la crear instruments d’informació, aviat va 

dedicar una bona part de les seves activitats al desenvolupament de la diplomàcia pública del 

Ministeri de Relacions Internacionals del Quebec11. Després, es va crear la direction des 

communications-information et diplomactie publique (DC-IDP), que es va encarregar de les 

activitats de diplomàcia pública, com la coordinació i orientació dels projectes de diplomàcia 

pública i a la implementació i seguiment d’una estratègia de comunicació internacional. Entre 

les seves activitats tradicionals, s’inclouen la secció d’edició i documentació, responsable del 

seguiment i coordinació de les traduccions dels ministeri, el disseny gràfic i la disseminació 

d’informació als ciutadans; anàlisi de la premsa encarregada de recopilar, recollir i interpretar la 

premsa domèstica i internacional, publicacions setmanals i mensuals sobre el Quebec, i la 

tercera secció que es dedica a produir una gama d’informació digital, com newsletters i 

magazines (com La Une, Québec Actualités i Québec@monde). 

David Criekemans argumenta que en els primers anys del desplegament de l’acció exterior, les 

regions poden recórrer a iniciatives encaminades a la construcció de la imatge nacional i al 

foment de les relacions públiques (2010). Aquest és el cas d’Escòcia, on la seva estratègia 

d’acció exterior està molt centrada en crear i  promocionar la imatge país i a utilitzar la cultura i 

10El desembre de 2007, la DC-IDP va organitzar la diplomàcia pública a través de la creació d’una 
estratègia integrada. Aquesta estratègia forma part d’una estratègia més àmplia per donar èmfasi a la 
coordinació i col·laboració interdepartamental i local, així com amb la societat civil, anomenada 
“Working in Concert” (2006-2009). Amb el Pla Estratègic de 2008-2011, es van intensificar les xarxes 
d’influència com un objectiu polític estratègic, i amb el Pla de 2009-2014, directament s’anomena 
diplomàcia pública i està dotat de pressupost . Veure a Huijgh (2009:132).  
11Aquest fet s’explica perquè en un primer moment el MIRQ’s (Ministeri de Relacions Internacionals del 
Quebec) va desenvolupar la diplomàcia pública per produir la seva pròpia xarxa internacional de 
representacions  que tinguessin instruments d’informació similars, per tal de poder explicar la posició del 
Quebec entre els públics estrangers de manera més coherent i complementària. Veure a Huijgh, E. 
(2009:132). 
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el turisme com a instruments per col·locar la nació en el mapa (Criekemans, 2010). En aquest 

cas, tot i ser menys institucionalitzat que en el Quebec, també s’ha posat èmfasi en el 

desenvolupament d’una estratègia de diplomàcia pública.  

L’any 2004, el primer ministre d’Escòcia va anunciar una estratègia de llarg termini per reforçar 

la imatge internacional d’Escòcia i emfatitzar els plans del govern escocès per promocionar la 

imatge d’Escòcia a l’exterior (Criekemans, 2010). El primer ministre va considerar prioritari 

presentar i persuadir a l’exterior dels beneficis econòmics, socials i culturals de la nació 

escocesa. Segons Criekemans “the strategy to create greater awareness of, an interest in, 

modern Scotland consolidates the country’s position on the world stage” (2010:56). El govern 

escocès també va prioritzar la necessitat de crear i modificar la marca per Escòcia, associant-la 

al desenvolupament econòmic12. Actualment, l’interès del govern escocès és modificar la marca 

país com a nació tradicional, reforçant la identitat cultural. Tot i que també s’emfatitzen factors 

com la innovació econòmica i intel·lectual (Criekemans, 2010).  

Les primeres etapes de l’acció exterior de Flandes també es van caracteritzar per l’ús de molts 

instruments de diplomàcia pública, on la comunicació i les relacions públiques eren, i segueixen 

sent, instruments bàsics. Després de vint anys de competències amb matèria d’acció exterior, 

però, la política exterior de Flandes és més complexa i té moltes facetes. Abans de 1993, l’acció 

exterior de Flandes estava centrada en el desenvolupament d’activitats culturals i programes en 

l’àmbit de la cooperació i l’educació. A partir de l’any 1993, les activitats internacionals es van 

ampliar en matèries de competència econòmica, medi ambient i salut.  

En el període de 1993 a 1999, presidit pel ministre Luc Van den Brande, llavors responsable de 

les relacions exteriors, el govern flamenc definia la seva política exterior en termes de relacions 

públiques i image-building. Criekemans afirma en aquest sentit: “ To a certain extent, this 

strong focus on PR is understandable; Flandes had to make its existence as a (modest) 

‘international player’ clear to the world. In terms of policy-making, the vision was held that a 

substantive foreign policy is only possible when one has an image’” (Criekemans, 2009: 39). 

Tot i que l’aplicació d’estratègies de diplomàcia pública entre els governs subestatals és més 

extesa en aquells casos on les entitats subestatals o regionals tenen menys poder en l’àmbit 

internacional, actualment gairebé totes les regions, fins i tot les que tenen llarga experiència en 

relacions exteriors, estan dissenyant i aplicant estratègies de diplomàcia pública. En el cas de 

Flandes, des de 2004, el govern flamenc ha mostrat interès en utilitzar com a instrument de 

12 Veure més detallat a Scotland’s International Image: Second Year Report (Edinburgh: Scottish 
Executive, 2006. A Criekemans, D. (2010).  
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relacions internacionals la diplomàcia pública i ha engegat algunes iniciatives com per exemple 

el finançament del diari Flandes Today en anglès – després de l’exemple de Catalonia Today13. 

El govern també ha iniciat programes d’intercanvi de projectes per estudiants, trobades amb 

periodistes, etc.   

Per tant, es pot concloure que la diplomàcia pública ja no es considera un instrument o 

mecanisme utilitzat només durant les primeres etapes de l’activitat exterior de les regions, sinó 

un instrument necessari i crucial per tal que les regions i governs subestatals puguin fer-se un 

lloc en el sistema internacional, mantenir una reputació i una imatge positives que repercutirà en 

les seves economies i farà reforçar la identitat i els valors del seu territori. Per aquesta raó, les 

regions amb poder legislatius en matèria de relacions internacionals s’estan esforçant per 

desenvolupar una diplomàcia pública eficient i eficaç i  augmentant la inversió en iniciatives de 

diplomàcia pública (Criekemans, 2010).  

 

3.4.  Comunicació internacional i Diplomàcia Pública 

En aquest apartat s’exposen les contribucions teòriques més importants que des de l’àmbit de la 

comunicació i les relacions públiques s’han fet al voltant de la diplomàcia pública.  

La comunicació i les relacions públiques estan assumint un paper cada vegada més important en 

les relacions internacionals (Kunczik, 1990; Noya, 2007; Xifra, 2009; Manfredi, 2011). Malgrat 

l’augment de la pràctica de la diplomàcia pública a nivell internacional, la recerca en el camp de 

la comunicació ha estat escassa (Oviamionayi, 2004). Segons Oviamionayi, el motiu pel qual el 

concepte de diplomàcia pública ha estat poc estudiat és perquè, en ciències socials i en ciències 

de la comunicació, “el fenomen encara es percep com a redundant i anecdòtic” (2004: 233). 

Malgrat aquest fet, comença a augmentar el nombre de teòrics de la comunicació i les ciències 

de la informació que estudien aquest fenomen. Manfredi (2011), per exemple, planteja la 

hipòtesi que una de les dimensions que està en fase de creixement és la diplomàcia pública i que 

la comunicació hi juga un paper fonamental. Com apunta l’autor,“des dels estudis de la 

comunicació, la diplomàcia pública ofereix un camp d’investigació per a l’anàlisi i la 

investigació en matèria d’estratègies” (Manfredi, 2011:2).  

13Veure a l’apartat 4.2.1. 
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La diplomàcia pública es basa en l’estreta i complexa relació entre tres importants components: 

el govern, els mitjans i l’opinió pública14 (Soroka, 2003).  Tot i que la investigació acadèmica 

ha estudiat de manera àmplia les relacions que s’estableixen entre els mitjans i l’opinió pública, 

i entre els mitjans i els governs, s’ha fet poca recerca que connecti els tres elements (Gilboa, 

2008). S’han realitzat nombroses enquestes per mesurar la imatge i reputació dels països. No 

obstant, aquests indicadors no s’han relacionat amb la diplomàcia pública.  

Gilboa ha estudiat el creixent paper de la comunicació en la diplomàcia pública (2008). L’autor 

justifica l’aparició de la diplomàcia pública per tres revolucions: la revolució en la política, 

deguda a l’augment de la participació ciutadana en les decisions polítiques, la revolució 

d’Internet i les xarxes socials i, finalment, el canvi en les relacions internacionals. Des de la 

perspectiva de la comunicació estratègica, l’autor distingeix entre la diplomàcia pública en la 

qual els actors internacionals utilitzen els mitjans de comunicació i altres canals per influir en 

l’opinió pública, la diplomàcia mediàtica en la qual els governs utilitzen els mitjans per als seus 

propis interessos i la diplomàcia intermediada pels mitjans, que concedeix protagonisme als 

periodistes i corresponsals que assumeixen funcions de diplomàtics i ambaixadors.  

Pel que fa a les relacions entre els govern i els mitjans,  la relació s’ha intensificat degut a les 

tres revolucions que esmentades. Segons Gilboa “la diplomàcia ha caigut sota l’escrutini dels 

mitjans de comunicació i la opinió pública internacional” (2008:87). Kunczik ha afirmat que 

“els comunicadors han entrat a la comunitat d’afers exteriors i que existeix una xarxa de 

periodistes i corresponsals que actuen com a veritables diplomàtics” (Kunczik, 1990: 87). Per 

altra banda, amb la revolució d’Internet i les noves tecnologies de la comunicació i la 

informació, s’han augmentat el nombre de missatges i canals, a l‘hora que ha permès eliminar 

les barreres geogràfiques a la publicació de continguts (Lord, 2006). Tots aquests fenòmens han 

fet canviar la manera com els govern es relacionen amb els mitjans. Tot i que els governs són 

reactius a les informacions periodístiques (Gilboa, 2008), els governs s’han adonat del poder 

que els mitjans tenen per a moldejar l’opinió pública internacional i influir sobre ella (Noya, 

2007). 

 Per aquest motiu, les institucions polítiques estan incloent cada vegada més estratègies de 

comunicació i relacions públiques internacionals, en el marc de les seves estratègies d’acció 

exterior, amb l’ús de mecanismes i instruments per difondre informació i mantenir informats als 

principals policy-makers, informadors i líders d’ opinió internacionals. Així, els mitjans de 

comunicació estrangers constitueixen un objectiu rellevant per als governs per influir en el 

14 Citat a Gilboa, E. (2008:62)   
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contingut de les notícies sobre els seus propis països (Lee i Hong, 2012). En aquest sentit, cada 

vegada hi ha més autors que afirmen que l’acció exterior dels governs requereix “la inclusió de 

la comunicació com un eix estratègic per a la producció de missatges, la formació específica i la 

professionalització d’aquestes activitats” (Manfredi, 2011:6). 

L’estratègia de comunicació dels governs no només es basa en l’augment i millora de les 

relacions amb els mitjans. També passa per l’ús de mecanismes i instruments per difondre 

informació i mantenir informats als principals policy-makers, informadors i líders d’ opinió 

internacionals (Fähnrich, 2013). Els governs dels estats i regions estableixen canals de 

comunicació permanents amb policy-makers, informadors, líders d’opinió i think tanks 

internacionals per influir, de manera indirecta, en els mitjans internacionals, augmentar l’atenció 

pública internacional i millorar la reputació d’un país o regió (Huijgh y Melissen, 2008). Les 

activitats estratègiques que utilitzen per millorar la imatge dels seus països a l’exterior són la 

difusió d’informació sobre el país i la seva identitat, el llançament de canals de notícies 

internacionals i web sites, i els programes d’intercanvi educatiu i cultural, entre d’altres.  

Pel que fa a la relació entre el govern, els mitjans i la opinió pública, s’observa que la imatge o 

percepció que els ciutadans tenen d’un altre país o regió depèn en bona mesura del tractament 

que els mitjans de comunicació facin sobre el país o regió en qüestió i la importància que els 

atorguin als seus temes d’actualitat (Wanta, Golan i Lee, 2004). Els mitjans, els laboratoris 

d’idees (think tanks) i altres agents d’informació actuen, en aquest cas, d’intermediaris entre el 

missatge polític i la audiència, com a depositària de l’opinió pública (Xifra, 2009).  

La formació i l’impacte de la imatge nacional en altres països és també un dels temes que 

s’estudia en el camp de la comunicació i les relacions públiques. La qüestió de la creació d’una 

imatge internacional del país mitjançant la pràctica de les relacions públiques ha estat estudiat 

en varis casos d’estudi observant les activitats de comunicació de determinats països 

(Shoemaker i Reese, 1991; Pigman, 2012). No obstant això, alguns autors consideren que és 

més complicat analitzar l’efecte o impacte d’aquestes iniciatives que l’efecte de les relacions de 

primera mà dutes a terme pels governs i els responsables de comunicació i diplomàcia pública 

(Yun, 2006).    

La creació i el manteniment d’una imatge positiva ajuda als països, nacions i regions a 

aconseguir una posició més beneficiosa a l’escenari global polític i econòmic, ja que contribueix 

a augmentar les vendes a l’exterior, a atraure inversió estrangera i turistes (Anholt, 2006; 

Moilanen i Rainisto, 2009; Lee i Yoon, 2010). Molts governs, conscients d’aquests beneficis, 

han augmentat els contractes amb empreses de relacions públiques internacionals en altres 
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països per executar els programes de relacions públiques amb l’objectiu de millorar la imatge 

nacional  l’exterior. Segons Gilboa (2000), contractant empreses de relacions públiques al país 

destinatari de l’estratègia, és efectiu per augmentar la influència tant en els ciutadans estrangers 

com en els mitjans, perquè  reforça la legitimitat i l’autenticitat de les campanyes de relacions 

públiques.  

Alguns autors com Lee (2007) afirmen que les relacions públiques dutes a terme pels governs 

en un altre país objectiu d’una estratègia de comunicació també influeix en el tractament positiu 

o negatiu de les notícies del país. Sobre aquest tema hi ha, però, certa controvèrsia. Altres 

autors, com Shoemaker i Reese (1991) donen èmfasi als factors ideològics, organitzatius, de 

rutina de mitjans o individuals, i creuen que són aquests factors els que veritablement influeixen 

en el contingut dels mitjans.  De totes maneres, es pot afirmar que les notícies que apareixen als 

mitjans de comunicació influeixen en la percepció que els ciutadans tenen d’altres països o 

regions estrangeres. Per aquest motiu, els investigadors sobre el tema creuen que s’ha de seguir 

estudiant les relacions dels governs i els ciutadans amb els mitjans de comunicació (Wanta, 

Golan i Lee, 2004).   

3.4.1. Comunicació estratègica internacional  

La comunicació directe amb les audiències estrangeres ha estat sempre una activitat pròpia de 

les relacions exteriors del estats. Però l’ús estratègic de la comunicació internacional dels 

governs per a finalitats polítiques data dels primers anys del s. XX quan, al llarg de la Primera 

Guerra Mundial, els bàndols rivals sistemàticament utilitzaven la comunicació directe i la 

disseminació d’informació per cultivar la imatge del país a l’altra banda de les seves fronteres 

(Melissen, 2005). Actualment, vàries disciplines comencen a dedicar més atenció a l’estudi del 

paper de la comunicació en les relacions internacionals, des d’aproximacions teòriques diverses 

com la diplomàcia pública, la comunicació estratègica, les relacions públiques, la propaganda,  

el màrqueting i la marca país (nation branding).  

Birte Fähnrich (2013) ha tractat d’integrar i sintetitzar els diferents conceptes de comunicació 

internacional.  En el seu breu resum dels diferents conceptes mostra que, malgrat la disparitat 

d’aproximacions teòriques utilitzades, tots ells intenten descriure i explicar el mateix fenomen – 

la comunicació dels estats i governs dirigits a les audiències estrangeres. L’autora ofereix una 

perspectiva  sistemàtica de la comunicació internacional, integrant els diferents conceptes de 

propaganda, diplomàcia pública, relacions públiques i marca país (2013:17). 
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En el següent quadre, s’esquematitzen els diferents conceptes de comunicació política 

internacional.   

Figura 1.  

Conceptes de comunicació internacional governamental comparada (Fähnrich, 2013:18).   

  Propaganda Public diplomacy Public Relations Nation branding 

Origin  Catholic provenience 

(17th century), used in  

political contexts, esp. 

in totalitarian regimes. 

Introduced by US 

government in the 

1950s; today widely 

used in international 

affairs 

Gained increasing 

importance since the 

1850s in political, 

administrative and 

business context, esp. 

after WW II used to 

dissociate from 

propaganda  

Term and concept 

developed in the field of 

marketing consultancy in 

the 1990s 

Disciplinary 

background 

Mass psychology, 

communication studies 

Political science, 

international relations 

Communication 

studies 

Marketing studies 

Direct 

objectives 

Persuasion, impartment 

of ideologies, image 

building, branding 

Impartment of values 

and certain images 

(soft power), 

intercultural 

exchange 

Information, image 

building ad transfer 

 

Indirect 

objectives 

Political and military 

objectives 

Political objectives 

(foreign affairs) 

Political objectives 

(foreign affairs) 

Economic objectives, 

nation building 

Actors Governmental actors at 

national and 

subnational level, civil 

society 

Governmental actors 

at national and 

subnational level, 

civil society 

Governmental actors 

at national and 

subnational level, civil 

society 

Governmental actors at 

national and subnational 

level, civil society, 

interests groups 

Addressed 

audience 

Citizens of other 

countries  

International publics, 

civil society 

organizations and 

citizens in other 

countries, indirectly 

governments 

International publics, 

civil society 

organizations and 

citizens in other 

countries 

Specific international 

target groups (investors, 

tourists, etc), own civil 

society 

Instruments Direct and mass media 

communication, 

campaigning 

Direct and mass 

media 

communication 

Direct and mass media 

communication 

Branding 

Expected 

effects 

Persuasion through 

manipulation 

Persuasion  through 

attraction, trust 

building through 

communication 

Persuasion  through 

attraction, trust 

building through 

communication 

Persuasion through 

attraction 

Font: Fähnrich, B. (2013:18) 

Segons Birte Fähnrich (2013), el concepte de comunicació estratègica ofereix una visió àmplia 

de la comunicació internacional que duen a terme els governs i estats dirigits a públics 
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estrangers que no està esbiaixat per les diferents perspectives teòriques. Malgrat ser un terme 

recent, el concepte de comunicació estratègica està captant l’atenció de molts acadèmics en els 

últims anys (Hallahan, et al., 2010). La comunicació estratègica pot ser definida com: 

 “The purposeful use of communication by an organization fulfil its mission (...) The 

emphasis is on the strategic application of communication and how an organization functions 

as a social actor to advance its mission. The purposeful nature of strategic communication is 

critical.” (Hallahan et al. 2007: 3-7) 

Els governs i els estats utilitzen la comunicació estratègica per aconseguir determinats objectius 

tant a l’àmbit nacional com a l’àmbit internacional. Per tant, la comunicació estratègica és un 

mitjà a través del qual els governs poden perseguir els seus propis interessos en el context 

internacional. Des d’una perspectiva holística, la diplomàcia pública, les relacions públiques, la 

gestió de la marca país i el màrqueting, s’integren com a variants de la comunicació estratègica 

dels governs amb els públics internacionals15 (Fähnrich, 2007). 

Des de la perspectiva de l’estratègia comunicativa, es dóna èmfasi a la necessitat d’analitzar  les 

actuacions estratègiques, ja sigui de relacions públiques, diplomàcia pública o de màrqueting, 

com a determinants per tal d’informar i influir en el públic internacional, d’acord amb els 

interessos propis d’una organització. És important ressaltar que “les diferències es deriven 

principalment de les escoles de pensament de les respectives disciplines i no necessàriament de 

les diferències empíriques observades a la pràctica comunicativa” (Fähnrich, 2013:8). Tal com 

afirma Jacquie L’Étang (2009), “cal fomentar la integració i els intercanvis entre acadèmics que 

estudien la diplomàcia pública, les relacions públiques, el place branding i altres disciplines que 

tracten la comunicació dels governs amb els públics internacionals” (2009: 620).  

A partir d’aquí es planteja el següent dubte: com es pot conceptualitzar la comunicació 

estratègica dels governs dirigida a les audiències estrangeres? Fähnrich (2013) utilitza quatre 

categories que poden ajudar a identificar i descriure els camps de la comunicació estratègica 

dels governs i institucions cap a audiències estrangeres: 1) objectius; 2) actors; 3) instruments;  i 

5) efectes de la comunicació estratègica dels governs en l’àmbit internacional.  

En primer lloc, pel que fa als objectius de la comunicació internacional dels governs, es poden 

descriure tres de principals, relacionats cadascun d’ells amb les disciplines del place branding, 

la diplomàcia pública i les relacions públiques: la creació i construcció de la imatge-país, la 

disseminació d’informació i ideologia i el cultiu de relacions recíproques estables entre diferents 

15Citat a Fähnrich, B. (2013) 
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actors. En segon lloc, pel que fa als actors, es pot distingir entre l’encarregat d’emetre o enviar 

la informació, que podria correspondre al govern, l’intermediari, és a dir, els actors encarregats 

de transmetre el missatge i desenvolupar les activitats de comunicació internacional, que 

correspondria a organitzacions properes al govern o la societat civil, i, per últim, el target 

group, o destinatari de l’estratègia de comunicació. 

Per últim, cal tenir en compte els instruments de la comunicació internacional, destinats al 

desplegament de les estratègies de diplomàcia pública i projecció exterior. En aquest sentit, 

s’identifiquen tres: 

1.- Comunicació interpersonal: És la comunicació directa que s’estableix entre l’emissor i el 

destinatari de l’estratègia de comunicació. Aquest tipus de comunicació té molts avantatges 

perquè està basada en l’eficiència i la confiança, però és limitada perquè només permet adreçar-

se un determinar nombre de persones (Melissen, 2005). Existeixen dos nivells de comunicació 

interpersonal. El primer és l’establert a nivell governamental. Els governs utilitzen instruments 

com conferències i seminaris, lliurament de premis, delegacions o recepcions per establir la 

comunicació interpersonal (Melissen, 2005). Per altra banda, hi ha establerts amb el conjunt de 

la societat civil. No obstant, aquest sempre té lloc en vista als interessos polítics (Fähnrich, 

2013). Entre les diferents accions de  comunicació directe interpersonal trobem: 

• Contactes del govern amb formadors d’opinió, lobbies, think tanks o laboratoris d’idees, 

universitats i centres de coneixement 

• Participació a fòrums, seminaris i conferències internacionals 

• Contactes amb empreses, institucions i organismes internacionals 

• Contactes del govern amb personalitats influents (en política, acadèmics, en mitjans de 

comunicació, entreteniment, etc) 

 

2.-La comunicació dels mass media: Els mitjans de comunicació han esdevingut  un actor 

important  en la diplomàcia pública (Noya, 2007), ja que poden servir com una font de poder 

per a molts polítics en l’àmbit internacional. L’ús estratègic de les relacions amb els mitjans i 

l’ús d’ Internet són instruments importants per aconseguir difondre la informació i influir en 

l’opinió pública internacional, d’acord amb els interessos polítics dels governs. En relació a la 

relació amb els mitjans, Birte Fähnrich afirma que “els actors polítics tendeixen  a influir sobre 

l’agenda dels mass media i el framing dels articles” (Fähnrich, 2013:20)16.  

16 Explicat amb detall a l’apartat 2.5 
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3.- Gestió de la marca país i campanyes de màrqueting: Aquests instruments també poden ser 

utilitzats pels governs i la societat civil com una estratègia de comunicació internacional que 

busca influir sobre l’opinió pública internacional a través de la persuasió. Jan Melissen (2005) 

afirma que  les tècniques orientades al màrqueting poden resultar molestes per a molts teòrics de 

les relacions internacionals però que són instruments que els serveis diplomàtics, i els serveis 

d’acció exterior van introduint avui dia progressivament. En aquesta cas, la comunicació que 

s’estableix és indirecta i està dirigida a alterar les actituds i percepcions del públic destinatari de 

l’estratègia de comunicació. Aquí podríem incloure la publicitat, el patrocini i les campanyes de 

màrqueting. 

Dimensions i variables de la comunicació estratègica internacional 

Els estudis de comunicació que es dediquen l’estudi de l’aplicació d’estratègies comunicatives 

en el camp de les relacions internacionals i la política exterior dels governs, utilitzen diferents 

dimensions i variables per analitzar el fenomen. 

Per desenvolupar estudis comparatius i avançar en la creació d’un marc teòric unificat, cal 

identificar les dimensions i  les variables que es tindran en compte en l’estudi (Gilboa, 2008). 

Diferents autors han intentat identificar les dimensions que caldria utilitzar. Leonard (2002: 8-

12), distingeix entre tres dimensions de la diplomàcia pública: la gestió i producció de les 

notícies (news management), la comunicació estratègica i la construcció de relacions sòlides 

(building relationships).  

Per altra banda, Gilboa (2008), creu que seria útil definir la diplomàcia pública posant èmfasi en 

el temps (Veure Taula 2). Es podrien distingir tres dimensions:  les accions a curt, a mig i a llarg 

termini. Cada dimensió presenta diferents objectius i instruments. Les accions a curt termini fan 

referència a la gestió i la producció de continguts periodístics pels diferents públics que 

treballen en el camp de la política exterior de manera immediata i reactiva als esdeveniments 

rellevants que demanen respostes immediates. Segons Manfredi, “aquestes accions normalment 

són realitzades pels actors governamentals. També són desenvolupades pels corresponsals, ja 

que s’encarreguen d’informar dels fets en l’àmbit internacional de manera creïble” (Manfredi, 

2011: 6).   

Les accions a mig termini requereixen tècniques de comunicació estratègica, ja que cal  

planificar amb temps la implementació d’una determinada política exterior. Aquestes accions 

són desenvolupades principalment pel govern amb l’ajut d’agències i organismes no 

governamentals. Els instruments utilitzats en aquest nivell són les relacions públiques 
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internacionals i la diplomàcia corporativa (Gilboa, 2008). Entre les activitats més comunes, 

s’inclouen les conferències de premsa, les trobades entre els responsables governamentals i 

líders d’opinió i periodistes, la recopilació de notícies i articles i la seva difusió en països 

estratègics, newsletters, enviament de reports, la preparació de documentació sociocultural 

sobre el país per entregar als líders d’opinió i actors internacionals.  

Les activitats a llarg termini estan pensades per aconseguir actituds favorables entre els públics 

internacionals (Gilboa, 2008). Com afirma l’autor, aquestes iniciatives requereixen anys per 

construir relacions favorables i de confiança mútua. Els instruments més apropiats en aquest cas 

són els programes d’intercanvi i de beques, els programes educatius, les conferències, els 

seminaris, xarxes de contacte i l’accés als mitjans de comunicació. Gilboa inclou en aquest 

nivell l’establiment i el manteniment de la marca país. Altres autors com Manfredi situen 

aquestes activitats en el nivell de mig termini (Manfredi, 2011).  La comunicació contínua amb 

els agents d’informació, que es poden donar en les accions a mig i, sobretot, a llarg termini, 

“contribueixen a un entorn de diàleg i a generar el compromís transparent en el compliment de 

les polítiques públiques” (Manfredi, 2011:6). 

Figura 2.  

Dimensions per a l’anàlisi de la comunicació en la diplomàcia pública i l’acció exterior. Un 

marc d’anàlisi  

Dimensions Curt termini Mig termini Llarg termini 

Periode Curt termini (hores/dies Mig termini (mesos) Anys  

Objectiu Reactiu a l'agenda internacional  Proactiu Relacions 

Estratègia 

Mitjans/opinió 

pública 

Gestió i  producció de 

continguts periodístics (News 

mangement) 

Comunicació estratègica  Construcció relacions favorables 

i sòlides a l’exterior  

Instruments de 

diplomàcia pública  

Emissió de continguts per TV i 

ràdio internacional, Internet 

(Cyber diplomacy) 

Relacions públiques 

internacionals, comunicació 

directa i interpersonal entre actors 

governamentals i líders d'opinió 

Diplomàcia cultural 

 

Activitats Emissió de programes i 

notícies, conferències de 

premsa, enviament d’articles 

d’opinió als mitjans, 

newsletters, social media 

Trobades entre actors i líders 

d'opinió i periodistes, seminaris i 

conferències, enviament de reports 

països estratègics 

Programes d'intercanvi, 

programes educatius, beques, 

establiment xarxa de contactes 

permanent 

Elaboració pròpia a partir del marc per a l’anàlisi de Gilboa (2008:73)  
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Cal destacar, doncs, que les tres dimensions “ofereixen les eines per al disseny d’una estratègia 

sostenible d’acord amb un pla d’acció exterior” (Manfredi, 2011:6).  No obstant,  Ellen Huijgh 

creu que per tal que l’estratègia de comunicació internacional sigui eficaç, el govern ha 

d’institucionalitzar la diplomàcia pública, assignant una unitat separada amb el seu pressupost, 

en la qual, la comunicació internacional tingui assignat el rol de producció, edició de tota la 

informació i promoció de material per a les representacions del govern a l’exterior (Huijgh, 

2008: 17).   

Per altra banda, Birte Fähnrich (2013) exposa que l’estratègia de comunicació requereix, entre 

d’altres elements,  l’anàlisi dels mitjans internacionals i l’anàlisi de l’opinió pública mitjançant 

instruments de mesura de l’opinió pública, la creació d’un mètode de treball que permeti als 

responsables governamentals complir els seus objectius i l’elaboració d’un posicionament, que 

determini com es vol ser percebut.   

Es destaca, doncs, la necessitat de sistematitzar les activitats en el pla estratègic de manera que 

es puguin conèixer els objectius, identificar les audiències i valorar-ne els resultats (Manfredi, 

2011). L’estratègia només tindrà efecte, explica Manfredi, quan “respon a un model ordenat que 

estableix missió, visió, objectius, mitjans, recursos i mesura dels resultats: això inclou la 

identificació i l’anàlisi de les audiències rellevants, el disseny de la campanya i la construcció 

dels missatges, l’execució de la campanya i l’avaluació tangible dels resultats” (Manfredi, 

2011:7). 

3.4.2. Les relacions públiques i  les relacions publiques internacionals – Building 

relationships 

Les relacions públiques s’han transformat en les últimes dues dècades en un element important 

en la pràctica diària de l’acció exterior de qualsevol govern. La teoria de les relacions públiques 

s’ha interessat en el paper que tenen les relacions públiques en el procés de construcció de país i 

la diplomàcia pública (Taylor 2009; Taylor i Kent, 2006). El concepte de relacions públiques ha 

estat definit com l’esforç de qualsevol organització per influir sobre l’opinió pública mitjançant 

la comunicació contínua amb el públics (Grunig, 1993; Taylor, 2009). Entre els objectius de les 

relacions públiques estan: influir sobre l’opinió pública; modificar percepcions i actituds i 

promoure una imatge positiva sobre l’organització. Aquest apartat, però, es dedicarà només a 

explicar la teoria de les relacions públiques destinades a  informar i modificar l’opinió pública 

internacional.  
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El concepte de relacions públiques ofereix una aproximació de les ciències de la comunicació al 

camp de la comunicació estratègica internacional.   Tot i que la pràctica de les relacions 

públiques es va originar a principis del s. XX, la investigació acadèmica al camp de la 

comunicació estratègica no va començar fins a la dècada dels anys vuitanta (Fähnrich, 2013). 

No obstant, mentre que la recerca en el camp de les relacions públiques s’ha centrat en l’estudi 

de la direcció i la gestió de la comunicació de les organitzacions amb els seus públics, les 

relacions públiques internacionals analitzen les relacions dels organismes amb els públics 

internacionals. Wicox, Ault i Agee (1998: 409) defineixen les relacions públiques de la següent 

manera: 

 “Planned and organized effort of a (...) government to establish mutually beneficial 

relations with the publics of other nations” (Wilcox, Ault i Agee, 1998:409). 

Cada vegada hi ha més autors que estan d’acord amb la idea que el coneixement dels conceptes 

de les relacions públiques i relacions públiques internacionals es poden aplicar a la teoria i la 

pràctica de la diplomàcia pública (Wang, 2006; L`Étang, 2009; Taylor, 2009). Segons L’Étang 

(2009), la integració dels conceptes de diplomàcia pública amb les relacions públiques 

contribueix a posar en primer pla qüestions rellevants com el concepte de poder, que s’ha 

marginat en la teoria de les relacions públiques.  

Les relacions públiques internacionals i la diplomàcia pública comparteixen algunes similituds i 

connexions, sobretot a nivell pràctic. Segons L’Étang (2009), es pot afirmar que les relacions 

públiques a nivell funcional formen part de la pràctica diplomàtica, atès que es responsabilitzen 

de la comunicació internacional i les relacions amb els mitjans, així com de la diplomàcia 

cultural, que té com a principal objectiu augmentar i millorar les relacions personals amb els 

actors governamentals i líders d’opinió de determinats països objectius.  

En la mateixa línia, Signitzer i Coombs (1992) argumenten que les relacions públiques i la 

diplomàcia pública són disciplines molt similars. Els autors creuen que es podrien utilitzar les 

teories de les relacions públiques en la recerca empírica de fenòmens relacionats amb la 

diplomàcia pública. Els autors van ser els primers en afirmar, en el seu estudi comparatiu de les 

relacions públiques i la diplomàcia pública, que les teories de les relacions públiques poden 

ajudar a comprendre els mecanismes pels quals “els estats-nació, països o societats gestionen  

les seves relacions comunicatives amb els seus públics estrangers” (Signitzer i Coombs, 1992: 

138). 

35 
 
 



Grunig (1993) creu que els models teòrics de relacions públiques es poden aplicar a l’estudi 

empíric de la diplomàcia pública. L’autor afirma: “el camp de la diplomàcia pública consisteix 

essencialment en l’aplicació de les relacions públiques a les relacions estratègiques de les 

organitzacions amb els públics internacionals” (Grunig, 1993: 143).  Grunig classifica els 

models de relacions públiques segons dos principis bàsics que s’interrelacionen: la direcció – 

comunicació d’un únic sentit (one-way communication) versus comunicació de dos sentits (two-

way communication) i el propòsit o intenció – simètric versus asimètric.  

La direcció en un únic sentit (one-way coomunication) fa referència a la disseminació de la 

informació des d’una banda a una altra, mentre que la comunicació de dos sentits (two-way 

communication) significa intercanvi d’informació entre dues bandes. En les relacions 

asimètriques, l’objectiu de les relacions públiques és canviar l’opinió, les polítiques i el 

comportament d’un altre país o estat; mentre que en les relacions simètriques, hi ha també la 

voluntat per  part de l’estat o país que utilitza les relacions públiques de modificar la seva pròpia 

política o comportament.  

Grunig (1993) classifica el següents  models de relacions públiques: (1) agència de premsa 

(press agentry), (2) informació pública (public information), (3) comunicació asimètrica de dos 

sentits (two-way asymmetrical) i (4) comunicació simètrica de dos sentits (two-way symetrical). 

El primer model fa referència als programes de relacions públiques dissenyats per aconseguir 

una cobertura favorable en els mitjans de comunicació. La informació pública es refereix a la 

informació escrita per assessors de dins de l’aparell de l’estat o del país que actuen com si fossin 

periodistes i difonen informació a través de mitjans controlats com els reports i el correu 

electrònic directe. Els dos primers models o tipus de relacions públiques mostren un canal de 

comunicació d’un únic sentit (one-way communication). El tercer model, la comunicació 

asimètrica de dos sentits (two-way asymetric), es basa en la comunicació estratègica, és dir, en 

la formulació de missatges capaços de persuadir el públic d’un determinat estat o país (target 

state) perquè es comporti d’acord amb els propis interessos de l’estat o país que aplica les 

relacions públiques. El quart model, la comunicació simètrica de dos sentits (two-way 

symetrical), permet canvis en la política i el comportament d’ambdós països, tant el que utilitza 

les relacions públiques com el país destinatari de les relacions públiques.  

El paradigma actual de les relacions públiques és el model de comunicació simètrica de dos 

sentits i el concepte  d’ ”Excel·lència” (Grunig, 1992). Aquest concepte, adoptat per la literatura 

acadèmica de la direcció i l’administració d’empreses i aplicada a les relacions públiques,  

suggereix que la pràctica efectiva i moralment bona és deguda a l’existència d’organitzacions 

participatives, l’ètica de les diversitat i l’equitat, i els principis de la comunicació simètrica en 
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dos sentits que millora el diàleg i les relacions públiques entre organitzacions basades amb la 

mutualitat i la col·laboració recíproca (Grunig, 1992). Des d’aquesta perspectiva, es suggereix 

que les relacions públiques es desenvolupen en diferents estadis, que van des de la propaganda, 

la publicitat i el màrqueting fins a una aproximació que ressalta el diàleg i la cooperació mútua 

(L’Étang, 2009: 613).        

L’Étang (2009) i Xifra (2009) destaquen el rol important que tenen les relacions públiques en la 

vinculació que estableixen entre l’organització política i el públic objectiu. També fan èmfasi en 

la importància de la comunicació, en el sentit ampli, en la construcció nacional i en l’ús de 

tècniques de relacions públiques com a estratègies per reforçar la identitat interna d’un país, que 

repercuteix en una millora i reforçament de les relacions exteriors.  Com afirma L’Étang, “la 

comunicació dels governs dels estats i països, incloent les regions amb aspiracions nacionals, 

poden utilitzar molts instruments com les relacions públiques, la propaganda, etc, atès que del 

que es tracta és de desenvolupar, millorar i promocionar la identitat nacional i els seus valors 

(L’Étang, 2009: 614). 

Jordi Xifra (2009) ha estudiat el procés de construcció nacionals (nation-building) en el cas de 

les entitats subestatals o nacions sense estat, des de la perspectiva de les relacions públiques 

(2009, 2012). Basant-se en el cas de Catalunya, l’autor mostra la importància dels actors no 

estatals en la construcció de la identitat nacional. Segons Xifra, els instruments de poder tou 

utilitzats pels actors no estatals poden contribuir a una efectiva governança tant pels actors 

públics com privats. L’autor defensa la importància d’incloure en les estratègies de diplomàcia 

pública diferents estratègies de relacions públiques destinades a construir i promoure la identitat 

nacional de les nacions sense estat. En concret, l’autor parla de l’ús del símbol del Barça com un 

dels poders “tous” de què parla Nye. L’autor ha arribat a afirmar que el, “Barça takes on the 

role of national ambassador of Catalonia, more influential in the creation of identity and 

reputation than the Catalan Government and its regional diplomacy efforts” (2009:72).   

A la pràctica, el responsable de gestionar la comunicació i les relacions públiques d’un govern 

ha de controlar la informació, establir l’agenda política als mitjans (agenda-setting), elaborar 

frames sobre temes públics i donar forma al discurs públic. Una de les tasques principals de les 

relacions públiques és  la gestió de la comunicació amb els agents (stakeholders) i els mitjans de 

comunicació, a nivell estratègic, utilitzant determinades tècniques. En aquest sentit, hi ha  

múltiples instruments que ofereixen les relacions públiques que poden servir per desenvolupar 

una estratègia de diplomàcia pública enfocada a la consecució dels objectius fixats en l’agenda 

executiva dels governs (Veure Taula 3). 
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Una de les tècniques més utilitzades són les dirigides a líders governamentals internacionals o 

líders d’opinió de manera individual. Entre aquestes tècniques s’inclouen: la redacció de cartes, 

discursos, articles d’opinió, memoràndums, conferències i entrevistes als mitjans de 

comunicació. En el context polític també s’utilitza la tècnica de l’argumentari per promoure la 

generació de contingut pels públics exteriors. En aquest sentit, l’argumentari pot ajudar a 

defendre els projectes dels governs (Palencia-Lefler, 2008). 

Una altra de les tècniques utilitzades pels governs són les accions dirigides als mitjans de 

comunicació. A través dels comunicats de premsa, les conferències de premsa i la relació 

permanent dels agents governamentals amb els periodistes, el govern aconsegueix col·locar el 

seu punt de vista a l’agenda dels mitjans de comunicació (Palencia-Lefler, 2008). L’objectiu 

d’aquestes tècniques és establir una comunicació fluida entre els membres del govern i els 

periodistes.  

Una de les tècniques habituals per a la comunicació amb els públics exteriors són els fullets 

institucionals, que “en els quals s’ofereix de manera instantània i breu, un resum molt elaborat 

dels continguts bàsics de l’organització en un format escrit” (Palencia-Lefler, 2009: 227). 

També són útils, els newletters, en format electrònic, que es dirigeixen a públics d’interès, 

butlletins d’informació, els diaris i revistes institucionals online i, actualment, també les xarxes 

socials. Totes aquestes eines contribueixen a crear un espai comunicatiu constant entre el govern 

i els diferents agents internacionals a través, bàsicament, d’Internet i les xarxes socials, així com 

a la promoció de publicacions i materials per difondre als públics estratègics.  

Els governs també organitzen actes com ara sessions de treball; recepcions; esmorzars, sopars, 

cocktails; tots ells destinats a establir contactes amb diferents públics externs amb l’objectiu de 

mantenir un clima de confiança i reciprocitat, i cultivar les relacions personals (Palencia-Lefler, 

2008; Xifra, 2009). Així mateix, les recepcions i audiències amb els diferents agents 

internacionals, permeten transmetre el missatge de manera breu als públics internacionals, així 

com fan possible que aquests actes siguin transmesos als periodistes en comunicats de premsa. 

Altres tipus d’actes poden consistir en la celebració de congressos, convencions, trobades, 

seminaris, workshops, etc, que es caracteritzen per ser privades i no estar destinades a tots els 

públics, sinó aquells que s’han identificat com a estratègics.  

Un altra tècnica que està cobrant molta importància és el contacte amb lobbies, think tanks i 

grups d’interès internacionals. Les tècniques utilitzades poden ser trobades, cartes, emails, 

trucades telefòniques, etc. Les relacions públiques amb els líders d’opinió són claus per 

potenciar la reputació i la imatge del país i donar suport a una idea o projecte del govern d’un 
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país (Palencia-Lefler, 2008). En aquest sentit, com afirma Xifra i McKie (2012: 823), “public 

relations becomes an essential source of the soft power needed for effective corporate 

governance”. Per aquest motiu, les relacions que els governs estableixin amb els mitjans i els 

think tanks internacionals influiran en bona mesura en la imatge que els ciutadans tinguin sobre 

els esdeveniments que tenen lloc en un altre territori (Xifra, 2009). 

Figura 3.  

Tècniques de relacions públiques 

 

Destinatari o target 

 

Instruments o tècniques 

 

Representants governamentals i líders polítics 

internacionals 

 

Redacció de cartes, discursos, articles d'opinió, 

memoràndums, conferències, discursos davant diferents 

auditoris, argumentaris 

 

Mitjans de comunicació 

 

Comunicats de premsa, dossiers de premsa, conferències de 

premsa, relacions amb periodistes i corresponsals, entrevistes 

amb els mitjans 

 

Continguts, publicacions i materials 

 

Argumentaris, Butlletins informatius, Newletters, diaris i 

revistes institucionals,  follets institucionals, materials 

audiovisuals, obsequis i regals protocol·laris. 

 

 

Públics exteriors 

Esdeveniments diversos: 

1. Congressos, Convencions, Trobades amb periodistes, 

lobbies i grups de pressió, think tanks; Workshops                    

 2. Sessions de treball (esmorzars, sopars, cocktails)                   

 3. Audiències i recepcions, 4. Viatges institucionals     

Font: elaboració pròpia a partir de Palencia-Lefler, M. (2008) 

 

3.4.3. El concepte de la marca país (nation branding) 

Un dels components bàsics de la diplomàcia pública dels estats i regions és el disseny de la 

marca país (nation branding). El cultiu de la imatge dels països i regions és important perquè, a 

través de les imatges personals d’altres nacions i de la pròpia, els ciutadans fan judicis sobre els 

esdeveniments que passen en llocs llunyans (Kunczick, 1997). Per altra banda, la imatge és un 

indicador important del poder d’un país. Com afirma Nye (2004), la reputació nacional d’un 
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país pot facilitar la construcció d’aliances i acords de col·laboració per aconseguir objectius 

polítics internacionals.  

Els concepte de nation branding  prové de la teoria del màrqueting i es va originar a la dècada 

dels anys noranta en l’àmbit del turisme i la promoció de béns de servei per al consumidor. El 

concepte s’ha desenvolupat a partir del concepte de branding basat en el territori, segons el 

qual, la imatge d’un país o territori amb el qual un producte és associat pels compradors és 

considerat essencial (Papadopoulos, 2004). 

El branding suposa atribuir als productes i serveis una dimensió emocional amb la qual les 

persones poden identificar-se. José Fernández-Cavia (2011) defineix el terme com el “procés 

mitjançant el qual una organització (una empresa productora o de serveis, un partit polític, una 

institució pública o un organisme gestor d’un territori) atribueix significat a la marca que 

representa. Per tant, suposa la construcció de valor de marca mitjançant la comunicació efectiva 

dels atributs que es volen traslladar a la ment dels receptors” (Fernández-Cavia, 2011: 105). 

El concepte de nation branding, suposa aplicar el concepte de branding al territori, associant a 

aquest uns determinats productes, serveis o valors. El concepte es pot definir de la següent 

manera: 

 “The term refers to the broadset of efforts by country, regional and city governments, 

and by industry groups, aimed at marketing the places and sectors they represent. The intent of 

such efforts typically is (..) to position the place for advantage domestically and internationally 

in economic, political and social terms” (Papadopoulos, 2004:36). 

Molts autors han assenyalat que el procés de globalització ha comportat la una necessitat per 

part dels territoris de diferenciar-se uns dels altres per incrementar la seva competitivitat, atraure 

el turisme i la inversió estrangera (Kotler i Gertner, 2002; Anholt, 2006; Van Ham, 2008). 

Moilanen i Rainisto (2009) afirmen que la marca territori ha de crear i comunicar la identitat 

d’un territori per augmentar el seu atractiu. Els autors indiquen que la percepció o imatge d’un 

país a l’exterior depèn de factors como la qualitat dels seus productes i serveis, l’interès per la 

seva cultura, l’elecció del territori com a destí turístic, les oportunitats de negoci i, finalment, els 

factors polítics o econòmics que travessa el país. El nation branding, en definitiva, te com a 

objectiu el cultiu de la imatge nacional projectada a l’exterior (Dinnie, 2008). 

Altres estudis han donat èmfasi a la necessitat de vincular la imatge d’un país amb la identitat 

dels seus ciutadans (Endzina i Luneva, 2004). Segons aquests autors, la imatge que un país 
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projecta a l’exterior és important perquè quan un estat, país o regió no controla ni gestiona la 

seva pròpia imatge tant entre els ciutadans del propi territori como a l’exterior, aleshores els 

ciutadans d`altres països omplen aquets buit  amb mites i estereotips. 

Degut a la vinculació de la pràctica del branding amb la gestió de la imatge d’un territori, hi ha 

hagut un apropament del nation branding amb la teoria política i la diplomàcia. Tanmateix, la  

relació entre la marca país i diplomàcia pública ha generat polèmica entre els acadèmics de les 

relacions internacionals, la comunicació i les relacions publiques. Molts autors defensen la 

necessitat de no confondre la diplomàcia pública amb el màrqueting i la propaganda (Riordan, 

2004; Huijgh i Melissen, 2008; Castells, 2008). La diplomàcia pública, segons aquests autors, és 

un procés que te l’objectiu d’augmentar l’atenció pública en l’àmbit internacional i millorar la 

reputació d’un país o regió (Huijgh y Melissen, 2008). Les tècniques del màrqueting poden 

ajudar a aconseguir els objectius però no representen l’essència de la diplomàcia pública. Altres 

autors, però, afirmen que els governs i les institucions polítiques poden utilitzar les estratègies 

de branding conjuntament amb altres estratègies de gestió política per millorar la imatge del 

territori (Kotler i Gertner, 2002; Moilanen i Rainisto, 2009; Anholt, 2006).  

En la mateixa línia, altres autors afirmen que la diplomàcia pública actua en diversos àmbits i 

que és important tenir en compte l’estratègia del branding com a eina de comunicació 

internacional a l’abast dels estats i nacions per millorar la imatge i augmentar la reputació 

favorable d’un país (Jönsson i Hall, 2003; Manfredi, 2011). 

Simon Anholt (2006) ha arribat fins i tot a afirmar que la diplomàcia pública està subordinada a 

la pràctica del nation-building. Segons aquest autor, la imatge i reputació dels països és com la 

imatge de marca de les empreses i els productes. De la mateix manera que a l’empresa, la 

imatge d’un país és important pel seu progrés perquè  influeix en la percepció i les actituds dels 

públics, ja siguin mitjans de comunicació, governs, inversors o turistes17.  

Malgrat la polèmica relació entre els teòrics de la marca país (nation branding) i els teòrics de la 

diplomàcia pública, cal constatar que amb la nova distribució del poder geopolític del món 

postmodern, la capacitat de persuasió i influència d’un país o regió sobre un altre s’obté a partir 

de formes de poder tou que ofereix el territori i les seves característiques singulars (Van Ham, 

17Simon Anholt va crear i impulsar l’indicador The Anholt GfK Roper Nation Brands Index que utilitza 
els indicadors dels Nation Brand Hexagon (turisme, ciutadania, exportació, cultura i patrimoni, 
governança, inversión i immigració) per ordenar els països que tenen la millor imatge i reputació. Des del 
2005, l’estudi Country Brand Index (CBI) té com a funció avaluar la fortalesa de les marques de país. Els 
atributs que s’utilitzen per avaluar el països son el sistema de valors, la salut i benestar, la qualitat de vida, 
entre d’altres.    
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2008). Els estats i regions que no fan esforços en construir una marca territorial rellevant no són 

capaços de competir econòmicament i políticament en el nou ordre mundial.  

 

3.5.  El concepte d’influència mediàtica: Les teories del Framing i de 

l’Agenda-setting  

 
Un dels temes que més interès desperta en l’estudi de la relació entre la comunicació i la 

diplomàcia pública es l’impacte del framing o la imatge dels ciutadans respecte altres països en 

els mitjans de comunicació. Els diaris ofereixen les fonts primàries d’informació a la majoria de 

la població amb la obtenció de notícies sobre esdeveniments que passen arreu del món cada dia. 

Els estats, regions i entitats subestatals són conscients que les notícies i els frames que apareixen 

als mitjans sobre un determinat govern o país, influeixen en la percepció que els ciutadans tenen 

respecte a altres països o regions  (Wanta, Golan i Lee, 2004). Hi ha, per tant, una correlació 

entre la cobertura mediàtica i les percepcions de nacions i països estrangers.  

Per això, els governs apliquen estratègies per modificar la seva imatge tant per a les audiències 

nacionals com per a les internacionals. Per aquest motiu, cal que la recerca en aquest camp 

segueixi estudiant les relacions dels governs amb els mitjans de comunicació (Wanta, Golan i 

Lee, 2004). 

En relació al vincle entre el poder polític i els mitjans, diversos estudis afirmen que els actors 

governamentals utilitzen la premsa per canviar les relacions o aconseguir alterar les polítiques 

canviant o afegint informació. Els governs polítics com a regla general “busquen moldejar les 

percepcions dels esdeveniments o definir la naturalesa de la realitat” (Negrine, 1989: 170). En 

aquest sentit, la premsa pot ser un instrument a través del qual les posicions polítiques són 

avançades i defensades (Negrine, 1989). Segons la literatura acadèmica, els mitjans de 

comunicació consideren les institucions polítiques més fiables i confien amb elles, considerant-

les les fonts més importants d’informació (Shoemaker i Reese, 1991; Entman, 2004). Per 

aquesta raó, quan el govern i els líders polítics dissenyen un pla estratègic o apliquen polítiques 

públiques es consideren directament notícia. 

Gadi wolfsfeld (1989) afirma que hi ha dos factors importants que porten a les organitzacions 

polítiques a incrementar la necessitat de dependre dels mitjans. El primer és la manca d’accés 

als òrgans de decisió política. Com afirma l’autor, “no totes les autoritats polítiques tenen la 

mateixa posició d’avantatge en l’escenari polític global” (Wolfsfeld, 1989: 22).  El segon factor 
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és la necessitat de rebre suport extern. En aquest sentit, per als governs subestatals, que tenen 

menys accés als fòrums de decisió política internacionals, la dependència dels mitjans de 

comunicació internacional pot ser major.   

La influència dels governs polítics en la construcció dels frames als mitjans és més obvia quan 

s’examina la manera com aquests cobreixen les notícies d’un altre país.  Encara que els 

periodistes afirmin la necessitat de defensar l’objectivitat, aquests tendiran a cobrir la notícia des 

d’una pespectiva nacional (Wolfsfeld, 1989). Per altra banda, segons Semetko, Holmer i Schatz 

(2011), en el procés de formació d’opinions sobre la política dels països estrangers, els lectors 

es creuran més les notícies i la informació que apareix en la secció internacional dels mitjans 

que les notícies sobre temes locals que afecten al seu territori. Per tot això, la influència 

mediàtica que els governs exerceixin sobre els mitjans pot ser molt efectiva per a l’assoliment 

de determinats objectius polítics. Aquest fenomen és corroborat per molts autors que afirmen 

que els mitjans constitueixen un dels actors més importants de la diplomàcia pública, ja que 

permeten establir un diàleg permanent entre els governs estatals o regionals i les seves 

institucions amb l’opinió pública internacional (Manfredi, 2011; Fernández-Alonso, 2012). 

Per a l’estudi de la imatge o percepció que una determinada població te sobre un altre país o 

regió, es poden utilitzar diversos indicadors. Un factor fiable és a partir de l’anàlisi de les 

notícies i la opinió dels mitjans que d’un país publiquen (Shoemaker  y Reese, 1991). La teoria 

de la comunicació disposa de molts models teòrics per mesurar els efectes dels mitjans com  

“l’agenda setting” o el “framing”. No obstant, els investigadors en diplomàcia pública gairebé 

no les utilitzen i pocs investigadors han integrat en els seus estudis els efectes dels mitjans amb 

els conceptes de diplomàcia pública (Gilboa, 63). 

La teoria de l’emmarcament o framing  

El concepte de frame ha estat utilitzat en els estudis dels mitjans de comunicació i ha donat lloc 

a la teoria del framing. La teoria del framing fa referència al procés pel qual els mitjans 

emmarquen els esdeveniments, seleccionant i donant èmfasi a un cert tema, promocionant una 

determinada visió, avaluació i interpretació dels fets, valoració moral i solució. Entman (1993: 

52) defineix  aquest procés de la següent manera: 

 “The frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient 

in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, casual 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation” (Entman, 1993:52). 
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Tot i que el concepte de frame (marc o enfocament) va aparèixer per primera vegada a l’àmbit 

de la psicologia cognitiva, el primer autor que va utilitzar el concepte al camp de la sociologia 

va ser Erving Goffman. Goffman (1974) afirma que la realitat social és interpretada i valorada 

per l’individu mitjançant les contínues definicions que fa de les situacions a les quals es va 

trobant a la seva vida diària, que depenen del seu context social. Segons l’autor, les definicions 

que els individus fan de les situacions depenen, d’una banda, de la manera com la societat 

organitza i estructura el fets socials, i d’altra banda, dels principis i valors dels individus. El 

frame o marc es refereix a l’esquema bàsic o esquema mental que descriu la realitat incorporant 

la informació externa (Sébastian de Erice, 1994) . “Les definicions de les situacions tenen que 

ser rectificades pels actors, però venen donades per la societat” (Sébastian de Erice, 1994:208). 

Estrada i Rodrigo Alsina (2009) remarquen que en qualsevol interacció, els participants han 

d’identificar conjuntament el caràcter de la interacció i que aquests acostumen a prendre com a 

real la definició de la situació donada pel seu interlocutor. En qualsevol interacció, afirmen, cal 

que tingui lloc un emmarcament (framing) de la situació. 

Així doncs, la teoria del framing o emmarcament trenca amb el supòsit segons el qual, els 

mitjans de comunicació ofereixen les notícies de manera completament objectiva, sense cap 

tipus d’apreciació personal del subjecte que les elabora. El periodista, polític o el líder d’opinió 

interpreta la realitat emmarcant-la i definint-la des del seu punt de vista subjectiu, que es vincula 

o fa referència a les seves experiències personals, ideologia i orientació política. 

Com apunten Estrada i Rodrigo Alsina, “els mitjans de comunicació no reflecteixen directament 

la realitat social, sinó que la representen o reconstrueixen a partir del procés de producció dels 

discursos mediàtics” (2009:81). Els autors defineixen l’emmarcament o frame, en el context 

dels mitjans de comunicació, com “el context ineludible que influeix en l’elaboració de la 

representació o reconstrucció d’una realitat social determinada” (Estrada i Rodrigo-Alsina, 

2009:81). S’observa, doncs, que les perspectives de la realitat que ofereixen els mitjans de 

comunicació depenen de diferents factors els quals  intervenen en la producció de les notícies 

(Shoemaker i Reese,1991). Per altra banda, el frame, no només està condicionat pels factors 

individuals com la ideologia, l’educació, el sexe o l’edat dels participants, sinó que també depèn 

de les fonts d’informació, el tipus de relació establerta entre els corresponsals i els líders polítics 

i altres elements externs.  

L’anàlisi del missatge que els diaris i els mitjans de comunicació ofereixen sobre un fenomen 

serveix com a punt d’inici per induir l’existència de diferents frames. D’aquesta manera, 

l’extensió de la pàgina, la secció on s’ubiqui la notícia, les fotografies i les fonts d’informació, 

són factors que els diaris utilitzen per emmarcar les informacions. 
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En resum, la teoria del framing consisteix en dos processos. El primer consisteix en el procés de 

selecció i disseminació de la realitat a través de varis canals, especialment a través dels mitjans 

de comunicació.  El segon és el procés a través del qual l’orientació o actitud d’un audiència 

determinada és influïda. Pel present projecte, s’estudiarà fonamentalment el primer procés. Els 

frames dels mitjans ressalten uns determinats aspectes de la realitat, mentre que n’oculten 

d’altres. En resum, la teoria del framing té una doble funció: per una banda seleccionen i 

estructuren la realitat social i la contextualitzen. En segon lloc, ens indiquen com els individus 

han de pensar sobre la realitat que els envolta. 

El concepte d’agenda-setting 

L’agenda-setting és una de les teories més utilitzades en la investigació sobre la influència dels 

mitjans de comunicació. El concepte d’agenda-setting fa referència a com els mitjans 

contribueixen a moldejar les imatges en la ment dels públics (McCombs i Shaw, 1972). 

Segons aquesta teoria, els mitjans indiquen al públic els temes que cal parar atenció i quina 

importància han de donar a cadascun dels temes (McCombs i Shaw, 1972). Segons l’estudi 

realitzat per McCombs i Shaw, la gran majoria d’informació que els ciutadans reben sobre els 

afers polítics prové directament o indirectament dels mitjans de comunicació. Els autors també 

afirmen que els mitjans, com són els intermediaris dels afers públics, tenen una importància 

rellevant en l’establiment dels temes més importants de l’agenda política. L’agenda setting 

també apunta que els temes que reben més atenció en els mitjans seran percebuts pel públic com 

els més importants (McCombs i Shaw, 1972). Segons la hipòtesi de McCombs, “l’agenda 

mediàtica determina l’agenda del públic o de l’audiència” (McCombs, 2006: 29).     

L’agenda-setting es podria descriure, doncs, com la teoria segons la qual els mitjans de 

comunicació són els responsables de decidir sobre quins temes els seus lectors han de pensar, 

quins continguts han d’incloure o excloure del coneixement, a quins esdeveniments han de 

donar o no donar importància, quines coses s’han de valorar i quines no. Els mitjans són, doncs, 

els responsables d’establir l’agenda pública. Com afirmen Dearing i Rogers, “la teoria de 

l’agenda-setting permet oferir una explicació dels motius pels quals s’informa sobre cert temes i 

no d’altres; sobre com es forma l’opinió pública i el perquè hi ha temes que els polítics adrecen i 

d’altres que no” (1996:2). L’ agenda-setting, per tant, estudia la relació existent entre l’agenda 

mediàtica – temes que els mitjans de comunicació difonen com a més rellevants -, l’agenda 

pública - temes que l’opinió pública creu més rellevant – i l’agenda política – els temes que els 

governs creuen més rellevants (Dearing i Rogers, 1996).  
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Molts autors relacionen la teoria del framing amb els models d’agenda-setting afirmant que, des 

de la perspectiva d’ambdues perspectives, la realitat social és una qüestió de selecció. Aquesta 

visió destaca la importància de la selecció del marc o frame o emmarcament com un dels 

elements claus del procés. Els mitjans defineixen la realitat del món, tant des dels fets que 

ressalten com d’aquells que ignoren (Entman, 1993). La relació entre ambdues teories serveix 

per analitzar la posició, condicionants i manera de presentar la informació per part de l’emissor. 

A banda de concebre el frame com el procés de selecció i disseminació de la realitat dels 

mitjans de comunicació, és pertinent enfocar el seu estudi des de la perspectiva del poder, que es 

vincula a la teoria de l’agenda-setting. Els responsables d’elaborar els frames són els que 

gestionen els símbols socials (Gitlin, 1980). La lluita té lloc, per tant, entre aquells actors que 

intenten imposar un determinat frame o emmarcament de la realitat social. Els mitjans de 

comunicació, per tant, no decideixen autònomament quins temes ressaltaran i aprovaran i quins 

temes passaran inadvertits (Gilboa, 2008). Cal tenir en compte que la majoria de temes que 

arriben als mitjans ja estan canalitzats i filtrats pels actors protagonistes o per aquells interessats 

en oferir una visió concreta del fenomen.  Com apunta Gilboa, “Contrary to popular myth, the 

media represent only one actor in the framing process. Politicians, policy makers, elites, 

interest groups, and foreign leaders all try to win public acceptance of their framing” (2008: 

64). 

Per tant, el discurs polític, la intencionalitat i el missatge que les fonts d’informació polítiques 

transmeten als mitjans són elements que s’han de tenir en compte en l’estudi de la influència del 

poder polític per establir frames en els mitjans i influir sobre l’opinió pública. En aquest sentit, 

el model de Entman (2004: 10-17) és un dels més rellevants per a l’estudi del fenomen perquè 

connecta la política, els mitjans de comunicació i l’opinió pública. 

Entman (1993) afirma que els actors governamentals, les elits polítiques i els mitjans de 

comunicació estan enfrontats en la lluita per moldejar, determinar els frames i influir en la 

formació d’opinió pública. Entman suggereix que l’efectivitat de la comunicació política per 

influir en l’opinió pública depèn de dues variables: la magnitud i la congruència. Segons aquest 

model, augmentant la prominència i la freqüència d’informació oferta sobre un determinat tema, 

especialment en els mitjans, els actors governamentals aconsegueixen augmentar la consciència 

i establir les condicions per tal d’incloure determinats missatges o frames.  

Entman (2004) també afirma que els actors governamentals, especialment els líders polítics, 

s’enfronten amb moltes limitacions quan existeix un consens sobre un tema concret, però el seu 

missatge és incongruent amb la visió dominant.  Quan no existeix una visió dominant, degut a 
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certa controvèrsia o desacord entre la societat, la comunicació és més efectiva. En aquest sentit, 

l’estratègia de comunicació pot ser més efectiva i més fàcil quan el missatge del líder polític és 

incongruent amb la visió dominant.  

El model d’Entman s’ocupa principalment d’analitzar el framing per a la influència de l’opinió 

pública domèstica sobre temes internacionals. No obstant això, amb aquest model, també es 

podria analitzar el framing per a la influència de l’opinió pública internacional sobre temes 

d’altres països (Gilboa, 2008). Eytan Gilboa afirma que aquest model pot aplicar-se fàcilment a 

l’àmbit de la diplomàcia pública”. En aquest context, l’autor afirma:  

“public diplomacy means an attempt to influence elites and the media in a target state. 

The assumption is that what foreign elites and foreign media say about an issue in a particular 

country could be utilized by those subscribing to the same view in that country and, thus, 

become a weapon in the domestic debate about the right thing to do”. (Gilboa, 2008: 65) 

Per tot això, es fa necessari estudiar les correlacions que s’estableixen entre la cobertura dels 

mitjans i la política exterior dels governs, atenent sobretot a les relacions que s’estableixen entre 

els responsables de l’acció exterior d’un determinat govern amb els líders d’opinió de diferents 

països. Com apunta Gilboa, molts investigadors han aplicat teories i models de comunicació  

per a l’anàlisi de fenòmens relacionats amb la política exterior i les relacions internacionals. No 

obstant això, són escassos els investigadors que han aplicat els models teòrics de la comunicació 

al camp de la diplomàcia pública. Per altra banda, sembla que hi ha una manca de 

consideracions científiques i d’implicacions pràctiques sobre els programes d’avaluació 

(Signitzer, 2008). Aquest fet succeeix en part per la dificultat de mesurar un fenomen tan 

complex, ja que es relacionen diferents components (govern, mitjans i opinió pública).  

Com afirma Melissen (2005:15), s’hauria de tenir en compte que ‘la influència que les accions 

dels governs poden produir o provocar en altres països tendeix a ser limitada’.  Per aquets 

motiu, l’anàlisi dels efectes requereix, com afirma Fähnrich (2013:22), “el desenvolupament de 

mètodes d’avaluació que puguin donar resposta al marc complex en el qual te lloc la 

comunicació internacional governamental”. 
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4. Estat de la qüestió. El cas de Catalunya 

El present estudi es centra en el cas de Catalunya com exemple d’entitat subestatal amb 

aspiracions d’autogovern que, com en el cas de Flandes, el Quebec o Escòcia, disposa d’una 

política exterior pròpia, desenvolupa activitats internacionals i comença a aplicar estratègies de 

diplomàcia pública.  

Aquest apartat descriu l’estat actual de la qüestió en relació a l’estratègia de diplomàcia pública 

de la Generalitat de Catalunya. L’apartat s’estructura en quatre parts. A la primera es fa un breu 

resum de la trajectòria de l’acció exterior i la diplomàcia subestatal catalana prèvia a la reforma 

de l’Estatut d’Autonomia de 2006 i quina és la situació actual. A la segona part, es descriu el 

marc normatiu en el qual s’enquadra l’actual acció exterior de Catalunya, un cop aprovat 

l’Estatut d’Autonomia de 2006. A la tercera part es descriu el Pla de l’Acció Exterior del 

Govern de Catalunya 2010-2105 i els objectius que persegueix. Finalment, a l’última part, 

s’analitza l’estratègia de diplomàcia pública catalana i l’ús d’instruments de comunicació i 

relacions públiques per a la consecució dels objectius fixats en el Pla. 

4.1. Catalunya i la seva política exterior  

 

La Generalitat de Catalunya és el sistema institucional a través del qual l’autogovern de 

Catalunya s’ha organitzat des de la seva creació l’any 1359 a les Corts de Cervera. 

L’autogovern també s’exerceix mitjançant un ordenament jurídic, específic, recollit en la 

Constitució Espanyola de 1978 i en l’actual Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat l’any 

2006.  

La Generalitat té àmplies competències en matèries com l’educació, la sanitat, la seguretat 

ciutadana i protecció civil, cultura, política lingüística,indústria, urbanisme, habitatge, entre 

d’altres. En matèria jurídica s’hi aplica el dret civil català, de tradició històrica, la modificació 

del qual és competència exclusiva de la Generalitat. 

Des de diverses disciplines acadèmiques, com la història i la teoria política, s’ha reconegut el 

caràcter nacional de Catalunya (Vilar, 1978 i 1980; Keating, 1996). El cas de Catalunya es 

presenta com un exemple de nació sense estat, que reclama l’autogovern (Gibernau, 1999). No 

obstant això, la Constitució Espanyola, així com la Unió Europea i la resta d’actors polítics 

internacionals, no reconeixen Catalunya com a nació. Formalment, Catalunya és considerada 

una nacionalitat que exerceix l’autogovern en forma de comunitat autònoma d’acord amb la 
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Constitució Espanyola i amb l’Estatut d’Autonomia18. Hi ha, per tant, una manca de 

reconeixement polític i cultural de la nació catalana (Gibernau, 2002). En aquest sentit, 

“Catalunya es troba en una posició d’inferioritat i exclusió perquè les seves institucions 

representatives no estan plenament representades en els fòrums i les cimeres internacionals” 

(Gibernau, 2002: 260). 

Espanya, com el Regne Unit, Bèlgica, el Canadà o Itàlia presenten una clara divisió territorial de 

poders on les entitats federades, les regions o comunitats disposen d’autonomia política per 

gestionar i administrar els afers polítics dins dels seus límits administratius (López-Aranguren, 

1999). Alguns governs subestatals democràticament constituïts, com en el cas d’Escòcia, 

Catalunya o el Quebec, atorguen caràcter nacional a la regió que administren.  

La Generalitat de Catalunya, en els seus plans d’acció exterior, ha manifestat la necessitat del 

reconeixement internacional de Catalunya com a nació (Gibernau, 2002). L’aplicació d’una 

estratègia de diplomàcia pública és un element central per a la consecució d’aquest objectiu. 

Des del restabliment de la Generalitat l’any 1979, els governs consecutius autònoms de 

Catalunya s’han dedicat a promoure l’economia i la cultura catalana a l’exterior, i en l’àmbit 

internacional s’ha intentat projectar el país com una nació amb aspiracions nacionals (Keating, 

1996).  

Per altra banda, cal destacar que a Catalunya les activitats de projecció internacional no s’han 

dut a terme només des de la Generalitat, sinó també per la majoria d’actors socials i econòmics 

del país, interessats en promoure la cultura a l’exterior (Xifra i McKie, 2012). A Catalunya 

existeix un major compromís per a la promoció de la nació catalana como una societat nacional 

diferent a dins i a fora d’Espanya (Keating, 1996). Segons  l’autor, aquest fet facilita que les 

nacions sense estat, regions i estats federats, estableixin canals de comunicació i informació a 

l’exterior per donar veu a les seves demandes.  

4.1.1. L’acció exterior de la Generalitat: breu resum històric i situació actual 

 

L’acció exterior catalana ha estat molt activa i dinàmica des de l’aprovació de la Constitució 

Espanyola o l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 1979 (García Segura i Vaquer, 2009). Els 

motius que expliquen l’interès del govern de Catalunya per les relacions internacionals són 

bàsicament de tipus econòmic i simbòlic. Depenent dels moments, han pres més protagonisme 

un o altre (García Segura i Vaquer, 2009). Després de 1979, es va posar èmfasi en l’element 

18Art. 1 del Estatut de Catalunya, 2006 
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simbòlic i es va defensar la necessitat d’obrir-se a l’exterior com a necessitat de desenvolupar 

una identitat catalana plena.  Degut a la manca de legitimitat de l’acció exterior del govern de 

Catalunya i per evitar el conflicte amb l’Estat, es va crear el Patronat Català Pro Europa, 

institució amb oficina a Brussel·les que va servir perquè els actors governamentals es 

coordinessin de manera permanent amb la societat civil. L’organisme també es va crear com a 

instrument al servei dels objectius del govern en matèria d’acció exterior19. 

En canvi, a partir dels anys vuitanta, es va donar més èmfasi a la promoció del comerç exterior 

de Catalunya. Com afirmen García  i Vaquer (2009:151), “a finals dels anys vuitanta es va anar 

desenvolupant una “diplomàcia econòmica”, més pragmàtica i funcional que es va mantenir 

amb els governs de Pujol i Maragall”. En aquesta etapa, i, sobretot al llarg dels anys noranta, té 

lloc la “normalització” de l’acció exterior catalana (García Segura i Vaquer, 2009). Durant el 

lideratge de Jordi Pujol al capdavant de la Generalitat amb el partit de Convergència i Unió 

(1983-2003), el país va promoure intensament les exportacions comercials, mitjançant 

l’organització de missions comercials amb representants del govern i del món empresarial, 

organització de conferències i fires internacionals. Criekemans (2010) afirma que durant el seu 

govern, les relacions exteriors van ser intenses i els nombrosos contactes del president 

implicaven sovint iniciatives substancials a l’exterior, que sobrepassaven – tot i que no 

infringien la llei estatal (Criekemans, 2010). Aquesta etapa, l’acció exterior va tenir un caràcter 

personalista, en el sentit que formava part de l’agenda personal del President i les activitats eren 

impulsats i executats per ell mateix (Garcia Segura i Vaquer, 2009). 

Com ja s’ha assenyalat al marc teòric, amb la globalització econòmica han desaparegut les 

fronteres comercials i s’ha liberalitzat el mercat internacional, així com la circulació de capitals.  

En aquest context, “l’acció exterior de Catalunya s’ha orientat a atraure inversió estrangera i a 

promocionar el comerç exterior per aprofitar les oportunitats que ofereix el nou context 

internacional” (Petit, 2009: 259). L’interès pel desenvolupament de l’acció exterior també ha 

estat vinculat al fet que Catalunya és un dels principals centres turístics del món, motiu pel qual 

el govern s’ha dedicat a dur a terme moltes activitats per promoure el turisme (Keating, 1996).  

A l’última dècada, l’acció exterior s’ha consolidat com una activitat transversal de l’acció del 

govern independentment del partit polític que en cada moment hagi adoptat el govern de 

Catalunya. Cal remarcar que, tot i prioritzar el factor econòmic en vàries etapes, l’acció exterior 

ha tingut sempre un element simbòlic vinculat a la voluntat política de reconeixement de la 

identitat  i cultura catalana, i l’activitat internacional dels consecutius governs ha anat dirigida al 

19El Patronat Catalunya-Món, creat el novembre de 2007, i l’actual Consell de Diplomàcia Pública de 
Catalunya, creat el 2012, són els hereus del Patronat Català Pro Europa. 
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procés de nation building de Catalunya des de l’aprovació de l’Estatut del 1979 (Monreal, 

2005). Durant el govern de José Montilla (2006), en el qual la Secretaria d’Afers Exteriors 

estava liderada pel dirigent d’Esquerra Republicana, Josep-Lluis Carod Rovira, es va tornar a 

“rescatar una política més simbòlica en la seva acció exterior” (Garcia i Vaquer, 2009: 151). 

Durant aquest període es van obrir les  delegacions del govern a Berlín, Londres i Nova York. 

Amb l’esclat de la crisi econòmica i amb l’arribada d’Artur Mas al govern, el novembre de 

2011, es va tornar a posar èmfasi a la necessitat d’enfortir les relacions econòmiques 

internacionals, prioritzant així la diplomàcia econòmica. En el context de la crisi econòmica es 

va suprimir la delegació del govern a Buenos Aires (Desembre 2011). 

La política exterior catalana avança actualment cap a la promoció simultània de l’economia i la 

identitat catalana, és a dir, té les dues vessant que ja s’ha apuntat anteriorment: la vessant 

econòmica i simbòlica. Segons David Criekemans, la idea del model català de diplomàcia 

subestatal és que “la promoció de la cultura i la identitat catalana pot facilitar la cooperació 

econòmica, i viceversa (2010:43)”.  En aquest sentit, la diplomàcia subestatal catalana està 

dividida en diplomàcia cultural (projecció internacional de la creació, indústria i llengua 

catalanes) i diplomàcia econòmica (impulsar el reconeixement internacional de Catalunya com a 

destí d’inversions i, país turístic i centre de recerca i innovació).   

En l’àmbit de les relacions  econòmiques i comercials, el govern disposa d’ACCIÓ, organisme 

per a la promoció exterior del comerç i l’economia catalana que compta amb nombroses 

oficines a l’exterior (Veure taula 4). Des de la vessant simbòlica i cultural, hi ha varis 

organismes encarregats de promocionar i projectar Catalunya a l’exterior. L’Institut Català de 

les Indústries Cultural (ICIC) funciona de manera separada a la política exterior del govern i 

juga un paper essencial en la promoció exterior de la cultura catalana. Mitjançant les seva xarxa 

a l’exterior, ICIC promociona productes audiovisuals, música i arts escèniques a l’exterior 

(Criekemans, 2010). Un altre actor important de la promoció cultural catalana és l’Institut 

Ramon Llull, consorci creat pel govern de Catalunya i els govern de les Illes Balears per a la  

promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes, es dedica a promocionar la cultura i 

la llengua catalanes a l’exterior.  

Però, com afirma Criekemans (2010), actualment s’està observant que la Generalitat de 

Catalunya està adoptant un model de tipus vertical, seguint el model del govern de Flandes, 

segons el qual es pretén unificar i integrar totes les activitats internacionals en una mateixa 

estructura vertical. En aquest sentit, el govern està fent esforços per crear una unitat d’acció 

exterior que coordini i integri tota la política exterior del govern. L’elaboració del Pla de l’acció 

exterior 2010-2015, i la futura llei de l’acció exterior,  actualment en tramitació parlamentària, 
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que permetin el disseny de programes intensos per re-avaluar les seves estructures, polítiques i 

instruments, van en aquesta direcció20.  

Per altra banda, cal destacar que el procés sobirà engegat pel govern d’Artur Mas, al capdavant 

de Convergència i Unió el 2012, ha fet canviat l’acció exterior del govern i actualment un dels 

seus eixos està encaminat a la internacionalització del procés sobiranista català, més enllà de les 

fronteres espanyoles21.  La sentència del Tribunal Constitucional, del 28 de juny de 2010, en 

contra l’Estatut d’Autonomia, va desencadenar nombrosos moviments de la societat civil 

catalana (Montagut, 2012). Davant la negativa de l’estat a negociar un pacte fiscal amb la 

Generalitat de Catalunya, el govern d’Artur Mas va convocar eleccions anticipades el novembre 

de 2012. El 23 de gener el Parlament de Catalunya va aprovar la declaració de sobirania i del 

dret de decidir dels ciutadans de Catalunya. En aquest punt, el govern va iniciar el procés per fer 

efectiu l’exercici del dret a decidir dels ciutadans de Catalunya. La declaració afirmava que “el 

poble de Catalunya tenia legitimitat democràtica i caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà22”. 

La declaració es va plasmar el 12 de desembre de 2013,  quan el govern va convocar la consulta 

sobre el dret a decidir de Catalunya.  

Tal com afirma Pons i Ràfols (2012), amb l’inici del procés sobiranista engegat pel govern, 

arran de les manifestacions ciutadanes de setembre de 2012, s’han fet esforços per intensificar 

l’acció exterior per aconseguir avals internacionals, buscar suports internacionals i una 

internacionalització del debat.  El Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), creat el 

12 de febrer de 2013, va lliurar a la Generalitat quatre informes, entre els que n'hi havia un 

dedicat a “la internacionalització de la consulta i del procés d’autodeterminació”. Aquest 

informe “justifica i legitima la consulta davant dels actors internacionals, estats i mitjans 

internacionals” i pretén ajudar a “dissenyar una política de comunicació que prepari el 

reconeixement del futur Estat català per part de la comunitat internacional”. 

En aquest sentit, un dels punts de l’estratègia de diplomàcia pública inclou la comunicació 

sistemàtica dels objectius polítics del govern a l’exterior. En aquest sentit, es podria afirmar 

l’acció exterior del govern “no és un objectiu en sí mateix sinó un mitjà per arribar a els 

diferents objectius del Govern” (García Segura i Vaquer, 2009: 157) 

20Alguns autors afirmen que un dels motius que expliquen la manca d’una estructura vertical que coordini 
i integri totes les accions d’acció exterior, tant dels diferents departament com dels organismes de la 
societat civil catalana, és la manca d’una Conselleria d’Acció Exterior de la Generalitat (García Segura i 
Vaquer, 2009; Petit, 2009; Pons i Ràfols, 2012). 
21Consell Català per a la Transició Nacional. A www.gencat.cat/premsa 
22«"Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya”». Parlament de Catalunya. 
[Consulta: 23-01-2013]. 
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4.1.2. Marc normatiu i jurídic de les relacions internacionals de Catalunya  

 
L’activitat internacional de Catalunya ha avançat de manera progressiva i dinàmica al llarg dels 

anys, caracteritzada per una manca de base jurídica que reconegués la seva funció. Malgrat això, 

se n’ha destacat el seu caràcter innovador en diferents àmbits: obertura d’oficines; viatges 

oficials;  signatura d’acords, entre d’altres (García Segura i Vaquer, 2009). 

L’aprovació de la Llei Orgànica 6/2006 de Reforma de l’Estatut d’Autonomia23, va significar un 

pas endavant en l’acció exterior de Catalunya, ja que l’acció exterior es va dotar d’una base 

legislativa, que va permetre també legitimar la política exterior del govern català.  Amb la nova 

base estatutària de 2006, han quedat establertes les competències de la Generalitat respecte de l’ 

impuls de la projecció internacional de Catalunya i la promoció dels seus interessos, s’ha 

consolidat la pràctica d’acció exterior ja existent dotant-la d’una base jurídica i nous àmbits 

d’actuació.  Com afirma García Segura i Vaquer (2009: 148), “l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya de 2006 ha donat cobertura legislativa a totes les accions de projecció exterior 

desenvolupades pel Govern català al llarg dels últims trenta anys i ha recollit algunes de les 

reivindicacions pendents”.  

L’Estatut d’Autonomia de 2006 regula els afers exteriors del Govern de Catalunya en els 

capítols II i III del Títol V (Veure Taula 5). El capítol II regula les relacions amb la Unió 

Europea, afirmant que la Generalitat ha de participar en les polítiques comunitàries que afecten 

Catalunya i que entren dins l’àmbit competencial català. 

El capítol III, està dedicat a l’acció exterior de la Generalitat (de l’article 193 al 200). En ells 

s’estableixen les pautes que fonamenten l’acció exterior de la Generalitat.  L’article 193 

reconeix, per una banda, el dret de Catalunya de dur a terme relacions exteriors  i actuacions de 

projecció exterior dins de l’àmbit de les seves competències.  Catalunya, per tant, te 

competència per actuar i participar en el context internacional en totes aquelles matèries en que 

tingui atribuïda la competència dins de la seva pròpia comunitat. 

Per altra banda, el mateix article 193 també reconeix el deure de promoure els interessos 

competencials a través de la projecció exterior. L’article 193 de l’Estatut d’Autonomia també 

reconeix el dret i la obligació de la Generalitat d’impulsar la projecció de Catalunya a l’exterior 

i a promoure els seus interessos24. Segons l’Estatut de 2006, el govern de Catalunya està “dotat 

23BOE nº. 72, de 20 de juliol de 2006. 
24Generalitat de Cataluña, Pla de l’acció exterior de Catalunya, Barcelona, 2010. p. 31 
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d’un ineludible contingut polític de límits imprecisos”25. Segons el marc normatiu de l’Estatut, 

l’acció exterior no es limita, per tant, a exercir accions en l’àmbit internacional de les 

competències que te atribuïdes, sinó que també te autoritat i poder per a la projecció exterior de 

Catalunya i la promoció dels seus interessos en tots els àmbits, tan polítics com econòmics o 

culturals.  

L’Estatut, a l’article 194, també dóna llum verda a l’establiment d’oficines a l’exterior per 

promoure els interessos de Catalunya. Segons García Segura i Vaquer, “aquesta referència als 

interessos de Catalunya ha d’entendre’s en la direcció apuntada pel principi general –el 

desenvolupament de les competències internes – i, a la vegada, es pot interpretar com un límit 

implícit a l’actuació d’aquestes oficines en tant que la distingeix del dret de representació de 

l’Estat espanyol” (Garcia Segura i Vaquer, 2009: 169). 

L’Estatut també estableix la possibilitat de signar acords internacionals de col·laboració en els 

seus àmbits de competència (art. 195), diferenciant així aquests amb els tractats internacionals, 

exclusius de l’Estat central,  la participació de Catalunya en Organismes Internacionals (art. 

198) i en la signatura de tractats i convenis internacionals impulsats per l’Estat (art.196).  A 

l’article 196, s’amplia la possibilitat del govern de participar en el procés d’elaboració i 

execució del tractat, així com la facultat de fer observacions al govern central, així com la 

integració de representants de la Generalitat en les negociacions dels tractats i convenis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

25Generalitat de Cataluña, Pla de l’acció exterior de Catalunya, Barcelona, 2010 
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Figura 5.  

EAC 2006. Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol 

Articles referents a l’acció exterior de la Generalitat. Títol V. Capítol III 

Article 193. Disposicions generals     

1. La Generalitat ha d'impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i promoure els seus interessos en aquest àmbit, 
respectant les competències de l’Estat en matèria de relacions exteriors. 
 

2. La Generalitat té capacitat per portar a terme accions amb projecció exterior que derivin directament de les seves 
competències, sia de manera directa, sia per mitjà dels òrgans de l'Administració general de l'estat. 
 

Article 194. Oficines a l’exterior 

La Generalitat, per a la promoció dels interessos de Catalunya, pot establir oficines a l’exterior. 
Article 195. Acords de col·laboració 

La Generalitat, per a la promoció dels interessos de Catalunya, pot subscriure acords de col·laboració en l’àmbit de les seves 
competències. Amb aquesta finalitat, els òrgans de representació exterior de l’estat han de prestar el suport necessari a les iniciatives 
de la Generalitat. 

Article 196. Tractats i convenis internacionals 

1. El Govern de l’estat ha d’informar prèviament la Generalitat sobre els actes de subscripció dels tractats que afectin d’una 
manera directa i singular les competències de Catalunya. Generalitat i el Parlament poden dirigir al Govern les 
observacions que considerin pertinents. 

2. Si es tracta de tractats que afecten Catalunya d’una manera directa i singular, la Generalitat pot sol·licitar al Govern que 
integri representants de la Generalitat en les delegacions negociadores. 

3. La Generalitat pot sol·licitar al Govern la subscripció de tractats internacionals en matèries de la seva competència. 
4. La Generalitat ha d’adoptar les mesures necessàries per executar  les obligacions derivades dels tractats i els convenis 

internacionals ratificats per Espanya o que vinculin l’estat en l’àmbit de les seves competències. 

Article 197. Cooperació transfronterera, interregional i al desenvolupament  

1. La Generalitat ha de promoure la cooperació amb les regions europees amb què comparteix interessos econòmics, socials, 
ambientals i culturals, i hi ha d’establir les relacions que corresponguin. 

2. La Generalitat ha de promoure la cooperació amb altres territoris, en els termes que estableix l’apartat 1.  
3. La Generalitat ha de promoure programes de cooperació al desenvolupament. 

Article 199. Coordinació de les accions exteriors 

La Generalitat ha d’impulsar i coordinar, en l’àmbit de les seves competències, les accions exteriors dels ens locals i dels organismes 
i altres ens públics de Catalunya, sense perjudici de l’autonomia que tinguin. 
Article 200. Projecció internacional de les organitzacions de Catalunya 

La Generalitat ha de promoure la projecció internacional de les organitzacions socials, culturals i esportives de Catalunya i, si escau, 

llur afiliació a les entitats afins d’àmbit internacional, en el marc del compliment dels seus objectius. 

Font: Elaboració pròpia 

La sentència del Tribunal Constitucional, del 28 de juny de 2010, va retallar de manera 

substancial l’Estatut aprovat per referèndum a Catalunya, en diversos àmbits, entre el quals 

figuraven les competències de la Generalitat en matèria d’acció exterior. Malgrat els recursos 
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d’inconstitucionalitat dictaminats pel Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, que no és motiu 

d’anàlisi d’aquest projecte, la interpretació del Tribunal Constitucional reconeix obertament 

l’activitat internacional de les comunitats autònomes26.  

Tot i la progressiva normalització de l’acció exterior, aconseguida amb l’Estatut d’Autonomia 

de 2006, aquest procés ha anat acompanyat de certa conflictivitat amb l’estat espanyol, i això ha 

passat perquè “la concepció de l’acció exterior és depenent de la concepció de l’Estat, i no totes 

les formacions polítiques espanyoles i catalanes, comparteixen les mateixes27. Pel que fa a les 

oficines exteriors, l’Estatut d’Autonomia no ha aconseguir canviar la seva naturalesa jurídica, ja 

que no s’ha aconseguit atribuir al seu personal cert estatus similar al diplomàtic28 (García 

Segura i Vaquer, 2009). En aquest sentit, molts autors afirmen que l’absència d’una base 

jurídica que reguli totes les dimensions de l’acció exterior, fa que tots els avenços en matèria de 

projecció exterior siguin “precaris i susceptibles de ser recorreguts en els tribunals o impedits en 

la pràctica pel Govern central” (García Segura i Vaquer, 2009:157). 

La manca de referències normatives que legitimin a la Generalitat la realització d’activitats 

internacionals i la inseguretat jurídica en la seva política exterior és el motiu pel qual, 

actualment, el govern està treballant en el projecte de llei de l’acció exterior. La nova llei 

permetrà solucionar els problemes legislatius que persisteixen – coordinació, planificació 

estratègica, control parlamentari, delimitació de competències – que l’Estatut, bé sigui pel seu 

caràcter general, bé per la seva ambigüitat en els temes polèmics en un context d’alta tensió 

política, no ha arribat a solucionar” (Garcia Segura i Vaquer, 2009: 177). 

4.1.3. Estructura de l’acció exterior catalana actual    
 

L’acció exterior del govern és desenvolupada pels diferents departaments en els seus àmbits 

d’actuació. No obstant, la unitat d’afers exteriors, adscrita al Departament de Presidència, està 

assumint la funció de coordinació de tota l’acció exterior29. Un dels instruments principals de la 

26STC 165/94, de 26 de maig. Veure en el Pla de l’acció exterior del Govern de Catalunya, Barcelona, 
2010  
 
28Les característiques de les delegacions queden encara sense definir, ja que aquest iniciativa va ser 
eliminada per la Comissió Constitucional del Congrés. 
29Les diferents unitat d’afers exteriors han adoptat diferents noms al llarg dels 30 anys d’història: 
Secretariat d’Afers Interdepartamentals (creació el 1981); Direcció General d’Afers Interdepartamentals 
(1984); Gabinet d’Actuacions Exteriors (1990); Comissionat per Actuacions Exteriors (1992); Direcció 
General de Relacions Exteriors (1997); Secretaria de Relacions Exteriors (2001); Secretaria de Relacions 
Internacionals (2003); Secretaria d’Afers Exteriors (2006); Secretaria d’Afers Exteriors i de Cooperació; 
Viceconselleria d’Afers Exteriors i Cooperació (2008); Secretaria d’Afers Exteriors (2011); Secretaria 
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea (2013) 
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diplomàcia i acció exterior subestatal del govern de Catalunya per tal de desenvolupar aquestes 

funcions és la representació política a l’exterior. 

 
La Generalitat és present al món a través de les cinc delegacions situades en països estratègics. 

Actualment, hi ha delegacions a Alemanya, al Regne Unit, a França i als Estats Units, a més de 

la Delegació del Govern davant la Unió Europea. Des de l’entrada en vigor de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya de 2006 i per a l’aplicació de l’article 194, la Generalitat te 

establertes les delegacions en països que considera prioritaris entre els quals destaca els Estats 

Units. Totes les Delegacions del Govern depenen jeràrquicament de la Secretaria d’Afers 

Exteriors i de la Unió Europea. 

La funció principal de les delegacions del govern a l’exterior és coordinar la projecció i 

presència a l’exterior de Catalunya en els àmbits de la seva competència, en els llocs on es vol 

promocionar la presència catalana. Mitjançant les relacions amb els líders polítics i d’opinió 

pública dels països on el govern està present, es reforcen les relacions bilaterals. Una altra 

funció de les delegacions és la de construir i mantenir relacions estables amb els mitjans de 

comunicació del país per tal de fomentar un diàleg proper i sòlid amb els agents d’informació 

internacionals30.  Les delegacions del govern a l’exterior també compleixen la funció d’agrupar 

en un sol espai les oficines sectorials del govern en el país on actuen. Durant la VII Legislatura 

(2003-2006), es va racionalitzar i rellançar la representació política del govern de la Generalitat 

a l’exterior, unificant tots els serveis en una mateixa seu. Els decrets 49/2008, 50/2008 i 

51/2008, de l’11 de març, van comportar la creació de les delegacions del Regne Unit, França i 

Alemanya. 

A més de l’àmbit polític i simbòlic, la representació de Catalunya a l’exterior també està present 

en altres àmbits, com l’econòmic, el comercial, el cultural i el turístic. Catalunya es connecta 

amb l’exterior a través de la xarxa d’oficines sectorials de l’Agència per a la Competitivitat de 

l’Empresa (ACCIÓ), per a la internacionalització d’empreses, de les oficines de l'Institut Ramon 

Llull (IRL) i de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) per a la projecció de la 

llengua i la cultura catalanes i  l'Agència Catalana de Turisme (ACT).  

Cal destacar també la presència de 128 comunitats catalanes a l'exterior, que representen la 

societat civil catalana. A banda de donar suport als catalans residents a l’estranger, els casals 

desenvolupen la funció de projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes, instruments 

rellevants de diplomàcia publica.   

30http://www.afersexteriors.cat 
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Figura 6. Oficines sectorials de representació de la Generalitat de Catalunya a l’estranger 

(per organismes). Maig 2014-04-21 

Representacions de la Generalitat de Catalunya a l'exterior 
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Suïssa) 
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Unit i Irlanda) 
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Bielorússia i Kazakhstan), Istanbul (Turquia i Azerbaidjan), Casablanca 
(Marroc), Dubai (Emirats Àrabs Units, Aràbia Saudita, Qatar, Líban, 
Kuwait, Oman i Bahrain), Bombai (Índia, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, 
Bangladesh i Bhutan), Johannesburg (Sud-àfrica, Moçambic, Botswana, 
Namíbia, Zàmbia, Tanzània, Illes de l'Índic i Angola), Singapur 
(Singapur, Malàisia, Indonèsia, Tailàndia, Filipines, Vietnam, Laos, 
Cambodja i Birmània), Hong Kong (Hong Kong), Pequín i Xangai 
(Xina), Seül (Corea del Sud), Tòquio (Japó), Sydney (Austràlia i Nova 
Zelanda), Mont-real (Canadà), Nova York (Costa est dels EUA), 
Washington (delegació davant organismes multilaterals), Silicon 
Valley (costa oest dels EUA), Miami (sud dels EUA, Amèrica Central 
i El Carib), Mèxic DF (Mèxic), Bogotà (Colòmbia), Sao Paulo (Brasil), 
Santiago de Xile (Xile), Buenos Aires (Argentina) 

Antenes: Accra (Ghana, Nigèria, Costa d’Ivori, Benín, Togo i Burkina 
Faso), Lima (Perú) 

IRL  
(Institut Ramon Llull) 

Berlin, Londres, Nova York, París  

ICEC  
(Institut Català de les Indústries Culturals) 

Brussel·les, Berlín, Londres, París 

 
 
 
 

ACT  
(Agència Catalana de Turisme) 

Frankfurt (Alemanya, Àustria, Suïssa, Eslovàquia, la República Txeca, 
Hongria i Polònia), Brussel·les (Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg), 
París (França), Milà (Itàlia i Israel), Helsinki (Suècia, Noruega, 
Finlàndia, Dinamarca, Estònia i Islàndia), Londres (Regne Unit i 
Iralnda), Moscú (Rússia i exrepúbliques soviètiques), Singapur 
(Singapur, Malàisia, Indonèsia, Tailàndia, Brunei, la Índia, Japó i 
Austràlia), Beijing (Xina, Taiwan i Hong Kong), Nova York (Estats 
Units, Canadà i Mèxic) i Sao Paulo (Brasil, Argentina, Xile, Perú i 
Colòmbia) 

 
ACCD 

(Agència de Cooperació al Desenvolupament) 

Delegacions: Colòmbia, Nicaragua i Moçambic 

Font: Elaboració pròpia 

La Delegació del Govern als Estats Units representa els interessos de la Generalitat als Estats 

Units, el Canadà i Mèxic. Té la seva seu principal a Washington D.C. i disposa d’una segona 

oficina a Nova York. Totes dues seus estan integrades per membres de la Secretaria d’Afers 
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Exteriors i de la Unió Europea. A més, tant la seu de Washington D.C. com la de Nova York 

acullen als respectius centres de promoció de negoci regionals d’ACC1Ó. A la seu de Nova 

York també s’hi troben les representacions a Nord Amèrica de l'Agència Catalana de Turisme i 

l'Institut Ramon Llull, que promou la  llengua catalana i la cultura. Tal com s’especifica en el 

quadre, hi ha quatre centres més de promoció de negoci d’ACC1Ó a Nord-Amèrica: Miami, 

Silicon Valley, Montreal i Mèxic D.F31. 

Juntament amb la unitat del govern responsable de coordinar les relacions internacionals, 

existeixen una sèrie d’actors i organismes públics i privats,  vinculats a l’acció exterior del 

govern i que desenvolupen activitats de projecció de Catalunya a l’exterior. Entre aquests 

organismes, cal destacar el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, consorci público-

privat, creat el novembre del 2012, com a continuació del Patronat Catalunya Món, que te la 

funció “d’explicar Catalunya al món i incidir en l’opinió pública internacional per tal de 

millorar la imatge i el prestigi del país a l’exterior, tot creant vincles i relacions de confiança 

amb ciutadans i institucions d’altres països”32.  

El motiu de la creació del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya respon precisament a la 

necessitat d’utilitzar els mecanismes de diplomàcia pública centrades en formes de poder tou 

per adreçar-se als públics internacionals amb l’objectiu d’establir-hi diàlegs per tal d’informar-

los i, finalment, influir positivament sobre la imatge que tenen de Catalunya. En definitiva, 

l’òrgan treballa conjuntament amb la Generalitat per establir una estratègia de diplomàcia 

pública orientada al desenvolupament d’un conjunt d’actuacions de comunicació i relacions 

públiques internacionals com elements de l’estratègia d’acció exterior.  

Els quatre objectius estratègics de l’organisme, en relació a la diplomàcia pública adreçada a 

l’exterior són: 

• Donar suport a l’estratègia de diplomàcia pública del Govern. 

• Consensuar la marca Catalunya i impulsar el seu posicionament a l’exterior. 

• Fomentar el coneixement de Catalunya i els seus actius i valors a l’exterior. 

• Promoure la vinculació de Catalunya amb organitzacions internacionals. 

 

31Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea: http://www.afersexteriors.cat 
32 Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya: http://www.diplocat.cat/ 
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Les activitats de l’organisme, en col·laboració amb el govern, inclouen programes de visitants 

internacionals adreçat a periodistes i líders d’opinió estrangers, debats acadèmics, trobades 

empresarials, relacions amb mitjans estrangers o intercanvis de bones pràctiques internacionals.   

L’estratègia d’acció exterior i diplomàcia pública del govern compta també amb la col·laboració 

d’altres organismes públics que tenen la capacitat de promoure i projectar Catalunya a 

l’exterior. Un aspecte que el Pla de l’Acció Exterior destaca és la necessitat de coordinar l’acció 

exterior amb els sis organismes público-privats de referència en l’àmbit de les relacions 

internacionals presents a Catalunya. Són els següents: 

• Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) 

• Casa Àsia 

• Casa Amèrica 

• Centre d’Estudis i Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB) 

• Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) 

 

Aquests organismes compten amb una àmplia xarxa de contactes internacionals, participen 

activament en debats internacionals, acullen seminaris i conferències, fomenten el diàleg, creen 

idees i generen opinió des de la perspectiva catalana. 

4.2. El Pla de l’Acció Exterior del Govern de Catalunya (2010-2015) 

 
Per a la consolidació de l’estratègia de l’acció exterior, la Generalitat de Catalunya va aprovar el 

març de 2010 el Pla de l’acció exterior del Govern de Catalunya 2010-2015, en endavant 

PAEGC. L’objectiu fonamental del pla és la necessitat d’actualitzar la normativa i el 

funcionament de l’acció exterior mitjançant la redacció d’una futura llei de l’acció exterior de la 

Generalitat de Catalunya33.   

El govern estableix que la llei ha de “desenvolupar les capacitats i instruments que l’Estatut 

confereix a la Generalitat de Catalunya en matèria d’acció exterior” i ha “d’orientar-la cap a la 

defensa dels seus interessos generals del país i cap a la consecució de resultats en benefici del 

progrés econòmic de Catalunya”34. 

Actualment, el govern ha aprovat el Projecte de Llei de l’Acció Exterior de Catalunya que te per 

objectiu concretar, regular i articular les competències de Catalunya en l’àmbit de l’acció 

33El projecte de llei de l’acció exterior actualment se está debatent al Parlament de Catalunya.  
34Pla de l’Acció Exterior del Govern de Catalunya, pág. 39. 
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exterior i de la Unió Europea, recollides a l’Estatut d’Autonomia de 2006, i actualitzar aquesta 

activitat arran de les sentencies aprovades pel Tribunal Constitucional. El no desplegament de 

l’Estatut en aquesta dimensió internacional pot dificultar l’activitat que el govern ja realitza de 

forma ordinària en el marc de les seves competències.   

L’actual pla vigent de l’acció exterior estableix un total de cinc estratègies de l’acció exterior. 

Els cinc objectius estratègics que recull són els següents: 

1. Exercir plenament les competències en acció exterior 

2. Posicionar Catalunya com un actor de referència per a d’altres governs, organismes 

internacionals i xarxes interregionals 

3. Desplegar una estratègia de diplomàcia pública per projectar la imatge de 

Catalunya al món 

4. Promoure la internacionalització socioeconòmica de Catalunya 

5. Consolidar Catalunya com un actor internacional compromès, responsable i 

solidari 

 

4.2.1. L’estratègia de diplomàcia pública catalana 

 
Com ja s’ha assenyalat en el marc teòric, la diplomàcia pública representa un instrument a 

l’abast de les entitats i governs subestatals per dur a terme la diplomàcia i l’acció exterior. La 

diplomàcia pública catalana ha estat reconeguda  per un gran nombre d’autors i acadèmics  de 

les relacions internacionals (Aldecoa i Keating, 1999; Garcia i Vaquer, 2009;Criekemans, 

2010).  

Com ja s’ha comentat en l’apartat 3.3., els governs subestatals, que representen un territori i la 

seva població, com és el cas de Catalunya, poden utilitzar els marcs jurídics i normatius per a la 

participació i la presa de decisions en l’escenari internacional. Però també poden fer ús 

d’instruments de diplomàcia pública, associats al poder tou, més vinculats a les xarxes no 

formals d’influència internacional, per tal d’impulsar la projecció internacional com a 

complement als canals oficials clàssics del dret internacional, que són exercits per la diplomàcia 

estatal central. L’ús d’ambdós recursos pot representar un avantatge per Catalunya. Tal com 

afirma Martí Petit, “a diferència dels actors no governamentals, als governs no centrals se’ls pot 

concedir un accés privilegiat a les xarxes diplomàtiques. L’estatut ambigu és un avantatge 

competitiu de què gaudeixen els governs no centrals en l’escena política mundial (Petit, 2009: 

260).   
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Per altra banda, les regions amb més autonomia per desenvolupar una política exterior dins dels 

marcs normatius, seran més favorables a invertir i a utilitzar noves formes de diplomàcia, com 

és el cas de la diplomàcia pública (Criekemans, 2010).  Aquest és el cas de Catalunya, ja que en 

els actuals plans governamentals de relacions internacionals, incorporen i ressalten la necessitat 

de fomentar la diplomàcia pública com a eina de l’acció exterior. 

Un dels cinc objectius estratègics del Pla de l’acció exterior de Catalunya 2010-2015 és el 

‘desplegament d’una estratègia de diplomàcia pública, en cooperació amb els diferents agents 

socials i econòmics i els generadors d’opinió nacional i estrangers, per contribuir a una 

projecció major de la imatge de Catalunya a l’exterior35. L’objectiu del govern és impulsar i 

promoure la projecció exterior del país. El Pla de l’Acció Exterior del govern de Catalunya  

defineix la diplomàcia pública de la següent manera:  

“La diplomàcia pública és el conjunt d’iniciatives i actuacions protagonitzades tant pel 

govern com per la societat civil que persegueixen l’objectiu d’informar l’opinió pública, 

nacional i internacional, i influir-hi, en relació amb la imatge que es vol projectar de 

Catalunya”36. 

La Generalitat compta a l’actualitat amb diversos mecanismes per al desplegament de 

l’estratègia de diplomàcia pública per mantenir informada l’opinió pública internacional sobre 

la realitat política i social catalana i influir en l’agenda política internacional. A banda del 

Consell de Diplomàcia Pública,  ja explicat en l’anterior apartat, la Generalitat compta amb el 

Programa Internacional de Comunicació i Relacions Públiques Internacionals Eugeni Xammar, 

adscrit al Departament de la Presidència de la Generalitat. Aquest programa constitueix un agent 

que desenvolupa estratègies de comunicació i relacions públiques internacionals, encaminades a 

mantenir informats als principals líders de l’opinió pública i als agents d’informació 

internacionals.  

La unitat de comunicació internacional te la funció principal d’impulsar la creació d'un canal 

permanent de comunicació amb els principals mitjans internacionals i professionals de la 

informació de tot el món, planificar i proposar accions de comunicació a l'exterior, proposar a la 

persona titular de la Secretaria de Comunicació les línies d'actuació per a l'assoliment dels 

objectius del Programa, representar administrativament el programa, procedir a contractar i 

comprar béns i serveis necessaris per a l'assoliment dels objectius del programa i adequar les 

directrius informatives fixades per la Direcció General de Comunicació als mitjans exteriors. En 

35 Generalitat de Cataluña. Pla de l’acció exterior de Catalunya, Barcelona, 2010. pp. 32 
36Generalitat de Cataluña. Pla de l’acció exterior de Catalunya, Barcelona, 2010. Pág. 71 
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l’àmbit de la comunicació estratègica, el govern ha intentat traslladar el missatge de Catalunya a 

través de la publicació d’articles a les webs i portals web. Destaca la revista “Catalan 

International View”, els textos els quals estan escrits en anglès i la creació de la revista 

“Catalonia Today”. En l’àmbit de les xarxes socials, destaca la creació recent del blog “Catalan 

Voices” i el twitter “This is Catalonia”, creat pel Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya.  

En aquest sentit, la pràctica de les relacions públiques internacionals amb els generadors 

d’opinió internacional, think tanks o laboratoris d’idees, mitjans de comunicació i altres 

stakeholders internacionals, resulta necessària per a construir una reputació internacional. 

L’estratègia de diplomàcia pública de Catalunya té la intenció de desenvolupar mecanismes 

d’interlocució amb els generadors d’opinió estrangers amb l’objectiu d’aconseguir projectar una 

imatge de Catalunya que reflecteixi els seus interessos, valors i qualitats principals. La posada 

en marxa d’aquest objectiu estratègic suposa establir i mantenir relacions permanents amb els 

públics estrangers, activitat crucial per a les nacions sense estat (Xifra i McKie, 2012). 

Com apunta Xifra i McKie (2012), una de les primeres prioritats del govern de Catalunya és la 

d’informar a la comunitat internacional dels avantatges competitius del país. Segons Xifra 

(2009), el govern de Catalunya necessita aplicar el model de comunicació de doble sentit (two-

way communication), explicat en el marc teòric, segons el qual, les relacions amb els mitjans de 

comunicació internacionals s’han de basar en el foment d’un diàleg mutu, sòlid i persistent en el 

temps.  Tal com afirma l’autor, aquestes relacions no s’han de limitar a moments esporàdics o 

esdeveniments concrets sinó que “requereixen l’habilitat d’influir i explicar la realitat i la 

identitat de Catalunya als mitjans de comunicació globals, sense haver d’esperar a moments 

esporàdics” (Xifra, 2009: 82).  

Un dels objectius principals de la diplomàcia pública catalana és reforçar la seva identitat com a 

subjecte polític i augmentar la seva presència com actor rellevant en l’escenari internacional. En 

aquest sentit, la comunicació esdevé un element essencial per a la transmissió de la identitat 

desitjada. Les entitats subestatals amb aspiracions nacionals tenen l’avantatge que “la 

informació i els mitjans internacionals han incrementat la consciència dels límits territorials de 

les nacions i el coneixement dels diferents pobles i cultures que els habiten” (Gibernau, 

2009:41). A nivell internacional, com assenyala Xifra i McKie (2012), l’estratègia requereix una 

política exterior que estratègicament es dirigeixi a un públic objectiu o una determinada àrea 

geogràfics i a uns actors que es tradueixi en objectius específics.  

Des de la perspectiva de la diplomàcia pública domèstica, que pretén involucrar l’opinió pública 

en la política interior exterior del govern, una de les estratègies fonamentals consisteix en “la 
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consolidació progressiu del sistema educatiu i els mitjans de comunicació nacionals com a 

instruments clau en la disseminació d’una particular imatge de la nació, amb els seus símbols i 

rituals, els seus valors i principis, les seves tradicions i estils de vida, i els seus enemics 

comuns” (Guibernau, 2009:46). Per altra banda, mitjançant accions de projecció internacional 

cap a públics estrangers, s’accentua la dinàmica de la política interior (Manfredi, 2011). Segons 

afirma Manfredi, les entitats no estatals com les regions, les comunitats autònomes o similars 

comparteixen l’objectiu de consolidar la seva imatge i “facilitar l’arquitectura de la identitat 

nacional basada en dimensions alternatives a la pròpia de l’estat nació contemporània” (2011:5). 

L’estratègia de diplomàcia pública del govern català també exposa la necessitat de crear i 

projectar una imatge de Catalunya al món coherent amb els seus interessos. En aquest sentit, des 

de l’aprovació del Pla de l’Acció Exterior, la Generalitat ha manifestat la necessitat de definir la 

imatge global de Catalunya amb la implicació i col·laboració dels diferents agents 

governamentals i de la societat civil. La marca Catalunya basa el seu posicionament en la seva 

identitat pròpia, així com en la seva distinció cultural i lingüística respecte el territori espanyol 
37.  

Catalunya, no obstant, no té una imatge molt ben definida a l’exterior, o si la te, està fortament 

influenciada per la marca Barcelona (Oroval, 2011). Una de les principals limitacions de la 

marca Catalunya és l’existència de dues marques d’un mateix territori. Segons Assumpció 

Huertas (2014),“la convivència de dues marques provoca dispersió, incoherència i impossibilitat 

de crear una marca única reconeguda i adoptada per tota la comunitat”38. 

Segons els primers resultats d’un projecte d’investigació en curs dut a terme per l’ESADE 

Brand Institute “Posicionament estratègic de la marca Catalunya39”, basat en la realització de 

2.741 enquestes a ciutadans de 9 països i 27 entrevistes a líders d’opinió, el principal problema 

de Catalunya como a país és que encara hi ha una manca de coneixement de la seva realitat i 

identitat a l’exterior, especialment a Nord-Amèrica i Àsia.  

 

Segons l’estudi, Catalunya a nivell internacional no disposa encara d’una marca tan definida 

com Barcelona, però sí potencialitats per a contribuir a potenciar una imatge de territori per a 

37Huertas, A. http://www.portalcomunicacion.com (maig 2014) 
38Huertas, A. http://www.portalcomunicacion.com (maig 2014) 
39Els primers resultats de l’estudi van ser presentats en un informe de l’ESADE Brand Institute, centre de 
nova creació en el camp de la investigació de la marca i el consum internacional, en el marc del cinquè 
fòrum FemCat el 10 de novembre de 2011.www.esade.edu/research-webs/brandinstitute 
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l’atracció d’inversions estrangeres. El mateix autor indica que no s’han realitzat estudis 

quantitatius i qualitatius sobre la imatge de Catalunya entre les audiències i el ciutadans 

estrangers. Per aquest motiu, segons Oroval (2011), és necessari realitzar estudis que facin un 

diagnòstic sobre la percepció del país a l’exterior.    

Un altre aspecte que aquest estudi ha detectat com a debilitat és que la marca Catalunya és molt 

dèbil. Segons Oroval (2011), i coincidint amb la majoria de la literatura acadèmica sobre 

diplomàcia pública i marca nacional, aquesta mateixa debilitat pot ser un avantatge, ja que és 

més difícil refer una mala imatge que crear-ne una de nova (Anholt, 2006). Segons aquest autor, 

l’efecte d’una mala imatge pot arribar a ser molt negatiu i més costós. La imatge i els estereotips 

d’un país poden ser positius o negatius, per aquesta raó, és important que cada país gestioni de 

manera efectiva la seva imatge (Niss, 1996). Per corregir aquesta debilitat, des de l’any 2009, la 

Generalitat de Catalunya està elaborant la Marca Catalunya, amb la implicació dels actors 

econòmics i culturals del territori. Tanmateix, encara no existeix un compromís estratègic des de 

les autoritats representatives (Oroval, 2011). 
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5. Objectius i hipòtesis de la recerca 

L’objectiu principal de la tesi doctoral és aprofundir en la recerca de les estratègies de 

comunicació i relacions públiques utilitzades pels governs subestatals o federats, com a 

instruments de diplomàcia pública, per incrementar l’atenció pública internacional, augmentar la 

visibilitat internacional en els mitjans i aconseguir  posicionar-se com actors internacionals de 

rellevància.  Com a estudi de cas, el projecte de recerca analitza l’estratègia de diplomàcia 

pública aplicada per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de l’Acció Exterior de 

Catalunya 2010-2015. L’estudi també pretén examinar fins a quin punt les estratègies de 

comunicació utilitzades pel govern han fet augmentar les notícies sobre Catalunya en els mitjans 

de comunicació a l’exterior, tot responent als interessos polítics plantejats pel govern. 

 

El projecte de tesi parteix, en primer lloc, de la conceptualització de diplomàcia pública 

proposada per Melissen (2005; 2011), segons la qual l’essència de la diplomàcia pública és la 

construcció de xarxes de relacions complexes basades en la credibilitat i la confiança que 

permeten als governs influir de manera positiva en les opinions i actituds dels líders d’opinió i 

els mitjans de comunicació de determinats públics estratègics. En aquest sentit, es ressalta la 

importància d’una xarxa múltiple d’actors influents, que inclou a periodistes, corresponsals 

internacionals, líders d’opinió, think tanks, acadèmics i professors influents, actors essencials 

per aconseguir influir positivament en la percepció ciutadana. Es considera que  l’establiment de 

canals de comunicació permanents amb generadors d’opinió internacional com poden ser els 

líders d’opinió i think tanks internacionals resulten eficaces, ja que permeten captar l’atenció de 

l’opinió pública internacional sobre la política exterior d’una entitat subestatal determinada i 

millorar-ne la seva imatge i reputació (Huijgh i Melissen, 2008).  

En referència a la vinculació entre diplomàcia pública i comunicació, el projecte de tesi parteix 

de la idea que a la pràctica de la diplomàcia pública basada en la identitat, les tècniques de 

comunicació no són un fi en sí mateixes sinó que són utilitzades com a instruments per 

involucrar l’opinió pública internacional en la política exterior de l’entitat subestatal o regió 

(Huijgh i Melissen, 2008). Per altra banda, el projecte de tesi parteix de la idea que les activitats 

comunicatives es poden considerar una pràctica de diplomàcia pública quan el tipus de  

comunicació establerta és de dos sentits (two-way communication), basat en l’intercanvi mutu, 

segons la classificació proposada per Grunig (1993). 

En segon lloc, partint del concepte de comunicació estratègica proposat per Gilboa (2008) i per 

Fähnrich (2013), es considera que la comunicació estratègica internacional és un mitjà eficaç a 
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través del qual els governs poden aconseguir els seus propis interessos en el context 

internacional i legitimar les seves accions polítiques, mitjançant l’aplicació de diverses accions 

comunicatives en un determinat públic o àrea geogràfica. L’eficàcia de les estratègies 

comunicatives es pot demostrar a partir d’anàlisis de casos i estudis empírics, que permeten 

demostrar una vinculació entre l’augment d’accions comunicatives i de relacions públiques per 

part de les unitats d’acció exterior d’un determinat govern i una millora substancial de l’interès 

mediàtic internacional i la percepció d’un país o àrea geogràfica (Wanta, Golan i Lee, 2004;  

Lee i Hong, 2012) 

Seguint el marc conceptual de comunicació estratègica proposat per Fähnrich (2013), per a 

l’anàlisi parteixo d’una definició àmplia i integradora de comunicació estratègica internacional, 

segons la qual es considera una actuació de comunicació estratègica governamental tota acció 

destinada, per una banda, a informar a l’opinió pública internacional, mitjançant l’enviament i 

disseminació d’informació al públic o target estratègic i, per altra, tota acció que busqui 

construir relacions favorables i de confiança mútua amb altres estats o regions, així com amb 

agents d’informació i líders d’opinió pública.     

El projecte de tesi es fonamenta en dues idees. La primera és que la inclusió de la comunicació i 

les relacions públiques com a eixos estratègics per a la producció de missatges i relacions 

internacionals, coherents amb els interessos polítics dels governs subestatals, i aplicats de 

manera planificada i sistemàtica, tenen una influència important sobre l’opinió pública 

internacional (Gilboa, 2008; L’Étang, 2009; Manfredi, 2011).  

La segona idea es basa en la creença, compartida per altres autors (Shoemaker i Reese, 1991),  

que l’eficàcia d’una estratègia de diplomàcia pública, aplicada en un determinat país o àrea 

geogràfica, es pot mesurar a partir de la imatge que de la regió s’ofereix en els mitjans de 

comunicació del país destinatari de l’estratègia.  En aquest sentit, tant els líders d’opinió (think 

tanks, periodistes, líders polítics) com els mitjans de comunicació d’un determinat país o àrea 

geogràfica conformen els target o públic destinatari de l’estratègia de diplomàcia pública del 

govern i els òrgans vinculats a l’acció exterior.  

En conseqüència, el grau d’eficàcia de l’estratègia de diplomàcia pública subestatal es podrà 

mesurar a partir de l’anàlisi, per una banda, del grau d’atenció mediàtica que la regió o entitat 

subestatal aconsegueixi captar en el país o àrea geogràfica objectiu de l’estratègia, i, per altra 

banda, de la coherència entre el missatge transmès en els mitjans i el missatge estratègic difós 

des del govern.  De la mateixa manera, l’anàlisi detallat i sistemàtic de les relacions establertes 
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entre els governs subestatals i els actors internacionals indicats, permetrà analitzar  l’eficàcia de 

la pràctica de diplomàcia pública, des de la perspectiva de la teoria de les relacions públiques.  

Per abordar el tema proposat, la futura tesi examinarà el cas de la Generalitat de Catalunya, en 

concret, l’estratègia de diplomàcia pública aplicada des del 2010, com a punt  estratègic dins del 

Pla de l’Acció Exterior del Govern de Catalunya 2010-2015.  La Generalitat, com exemple 

d’entitat subestatal, desenvolupa una estratègia de diplomàcia pública gràcies a les possibilitats 

que ofereix el nou Estatut d’Autonomia, les noves teories comunicatives de la diplomàcia 

pública, l’era de la globalització, la societat i la comunicació en xarxa (Castells, 2008) i la 

pèrdua del poder de decisió dels estats, a favor de regions subestatals o transnacionals (Hocking, 

1993b; Aldecoa, 2009; Criekemans, 2010).  

 

A partir dels conceptes exposats en el marc teòric, s’examinarà l’estratègia de diplomàcia 

pública catalana dirigida als Estats Units en el període d’aplicació del PAEGC (2010-2015). En 

concret, l’objectiu de la tesi doctoral és analitzar el procés d’execució de l’estratègia de 

comunicació i relacions públiques de la Generalitat dirigit als líders d’opinió pública nord-

americans des de principis del 2010 fins a l’actualitat, posant atenció en els mecanismes i 

instruments utilitzats per difondre un missatge unitari i coherent amb els interessos polítics del 

govern  i aconseguir influir en l’agenda mediàtica dels principals mitjans nord-americans. 

Els principals objectius del projecte de tesi són els següents: 

OB1: Examinar els instruments de comunicació i relacions públiques utilitzats pel govern 

de Catalunya, en el marc de l’estratègia de diplomàcia pública del Pla de l’Acció Exterior  

(2010-2015), per mantenir informats als principals agents d’informació dels Estats Units i 

influir-hi, d’acord amb els objectius polítics del Pla. 

En relació amb aquest objectiu, es planteja la següent hipòtesi principal: 

• H1: L’estratègia de comunicació internacional de la Generalitat de Catalunya (2010-

2015) per al desplegament de la diplomàcia pública s’ha basat principalment en la 

comunicació directa amb el mass media i el foment de relacions permanents amb els 

diferents actors polítics i agents d’informació de rellevància internacional. 

OB2: Determinar fins a quin punt els instruments de comunicació i relacions públiques 

utilitzats pel govern de Catalunya en el marc de l’estratègia de diplomàcia pública del Pla 
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de l’Acció Exterior (2010-2015) han resultat eficaços per augmentar l’atenció mediàtica 

sobre Catalunya ens els mitjans de comunicació nord-americans. 

La hipòtesi de recerca que es planteja l’estudi és la següent: 

• H2: L’estratègia de diplomàcia pública del govern dirigida als públics estratègics 

nord-americans ha contribuït a augmentar significativament l’atenció sobre Catalunya 

als mitjans de comunicació dels EUA. 

 

Aquest objectiu respon a la idea que un augment de relacions de confiança mútua establertes 

entre el govern i els públics estratègics exteriors, pot tenir com efecte un augment del grau 

interès dels mitjans (Melissen, 2005; 2006; 2011; Melissen i Huijgh, 2008).  Aquest objectiu 

s’explica per la necessitat de conèixer en quina mesura l’estratègia de comunicació i relacions 

públiques adreçada als líders d’opinió, think tanks i mitjans de comunicació nord-americans 

contribueixen a la formació d’un discurs sobre Catalunya en els mitjans favorable als interessos 

del govern, descrits a l’Estatut de Catalunya i al Pla de l’acció exterior. 

En el marc teòric s’ha destacat la importància d’establir canals de comunicació permanents amb 

policy-makers, informadors, líders d’opinió i think tanks internacionals per augmentar l’atenció 

pública internacional i millorar la reputació d’un país o regió (Huijgh y Melissen, 2008). S’ha 

ressaltat, sobretot, la idea que una bona pràctica de diplomàcia pública consisteix en establir 

relacions de confiança mútua i un diàleg permanent amb determinats agents d’informació i 

líders d’opinió d’altres països o regions estratègics. D’aquesta manera, es preveu que, com més 

abundants i sòlides siguin aquestes relacions, més captaran l’atenció dels mitjans de 

comunicació del país d’origen d’aquest agents d’informació i líders d’opinió (Lee, 2007).  

El desenvolupament i anàlisi d’aquest objectiu ens permetrà comprovar si l’estratègia de 

diplomàcia pública desenvolupada pel govern durant els cinc anys d’aplicació del Pla de l’Acció 

Exterior ha tingut els efectes desitjats, en funció de l’augment de l’interès dels mitjans de 

comunicació per la situació política, social i cultural de Catalunya . 

L’anàlisi del cas de l’estratègia de diplomàcia pública de la Generalitat de Catalunya permetrà 

donar resposta a la hipòtesi plantejada per altres autors (Gilboa, 2008; Pigman, 2012; Fähnrich, 

2013), segons la qual, la comunicació estratègica internacional, utilitzada com a pràctica de 

diplomàcia pública, contribueix a fer augmentar l’atenció de manera exponencial d’una regió, 

nació o entitat subestatal en els mitjans de comunicació internacionals. 
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En relació a l’estratègia del govern com a emissor de l’estratègia de comunciació i relacions 

públiques en el marc del Plà de l’Acció Exterior (2010-2015),  es presenten de manera detallada 

i argumentada, els objectius específics de recerca i les hipòtesis relacionades que complementen 

la hipòtesi H1. 

OB1.1: Identificar els principals canals utilitzats pel govern a l’hora d’establir relacions 

amb els mitjans de comunicació.   

• H1.1: El principal canal de comunicació del govern amb els mitjans de comunicació 

nord-americans ha estat la premsa escrita, mitjançant la gestió i el control de les 

notícies dels mitjans nord-americans (news management) i l’enviament i disseminació 

d’informació a la premsa. 

 

Aquest objectiu respon a la idea que els mitjans de comunicació exerceixen una influència 

important en la formació d’opinió pública (McCombs i Shaw, 1972). En aquest sentit, els 

governs poden utilitzar la premsa escrita, mitjançant l’enviament d’informació, en forma de 

comunicats de premsa i entrevistes amb mitjans, com una font de poder tou (soft power) en 

l’àmbit internacional. Els líders polítics i el govern representen actors importants alhora de fixar 

l’agenda i establir els frames, i els mitjans de comunicació actuen com a intermediaris entre el 

poder polític i l’opinió pública (Entman, 1993; Gilboa, 2009). L’ús estratègic de les relacions 

amb els mitjans i l’ús d’ Internet són instruments importants per aconseguir difondre la 

informació i influir en l’opinió pública internacional, d’acord amb els interessos polítics dels 

governs (Fähnrich, 2013). 

OB1.2. Identificar les actuacions comunicatives principals desenvolupades per la 

Generalitat per a l’aplicació de l’estratègia de diplomàcia pública als Estats Units. 

La hipòtesi específica derivada del tercer objectiu és el següent:  

• H1.2: Les principals activitats comunicatives utilitzades pel govern per informar i 

influir en les elits polítiques i els mitjans de comunicació dels Estats Units han estat la 

participació en trobades amb els principals líders d’opinió del país i els contactes 

directes del govern amb periodistes i corresponsals nord-americans.  

 

OB1.3: Determinar en quina mesura les accions comunicatives aplicades es fonamenten en 

una estratègia planificada i sistematitzada que integri totes les activitats destinades a 
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informar l’opinió pública nord-americana , i influir-hi, en relació amb la imatge que es vol 

projectar de Catalunya. 

La hipòtesi que se’n deriva és la següent: 

• H1.3: L’estratègia de comunicació i relacions públiques internacionals del govern ha 

seguit una planificació sistemàtica, tant dels missatges com de les actuacions i 

projectes, coherents amb els objectius del Pla de l’Acció Exterior. 

 

Aquest objectiu està relacionat amb la importància de conèixer fins a quin punt el 

desenvolupament  d’activitats comunicatives i de relacions públiques del govern es fa de 

manera sistemàtica i coherent amb la planificació estratègica de l’acció exterior, de manera que 

permeti conèixer els objectius, identificar les audiències i promoure idees que donin suport a 

uns objectius determinats. Es tracta també de saber si el govern català ha elaborat una estratègia 

de comunicació i relacions públiques que integri totes les activitats dutes a terme pels diferents 

departaments del govern que exerceixen una influència en un determinat públic estratègic. O, 

pel contrari, si hi ha una manca de planificació estratègica de comunicació. 

En relació al segon objectiu principal de recerca, és a dir, l’efecte de les accions comunicatives 

dutes a terme pel govern per informar i influir en els líders d’opinió pública nord-americans, es 

presenten de manera detallada i argumentada, els objectius específics de recerca i les hipòtesis 

relacionades que complementen la segona hipòtesi principal H2. 

OB2.1: Identificar el poder i l’abast d’influència del govern de Catalunya sobre l’agenda 

mediàtica de la premsa escrita nord-americana. 

En aquest punt, cal destacar el factor geogràfic com a factor d’influència en l’estratègia de 

diplomàcia pública de la Generalitat. Com s’ha assenyalat en l’estat de la qüestió,  la delegació 

del Govern als EUA, així com altres representacions del govern com l’Institut Ramon Llull i 

l’Agència de Turisme de Catalunya,  estan ubicades a Nova York. Durant l’any 2014 s’ha obert 

una altra oficina de representació política a Washington. Per aquest motiu, el projecte de tesi 

preveu que l’abast d’influència del govern en els principals agents d’informació i mitjans del 

país sigui més intens a la zona de l’est del país.  

Les tres hipòtesis secundàries que es proposen en relació a l’objectiu específic OB2.1 són les 

següent: 
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• H2.1:El grau d’influència de l’agenda política del govern en l’agenda mediàtica nord-

americana és major en els mitjans de comunicació de l’est del país, degut a la major 

presència física d’oficines de representació política.   

 

• H2.2: Durant l’aplicació de l’estratègia de diplomàcia pública del govern,  les notícies 

referides a Catalunya han estat vinculades més a elements polítics i simbòlics, que a 

temes econòmics o turístics. 

 
• H2.3: L’estratègia de comunicació i relacions públiques internacionals del govern 

català, en el marc del PAEGC (2010-2015), ha contribuït a la publicació de frames 

favorables a la seva política i als seus interessos en els mitjans nord-americans. 

L’últim objectiu es relaciona amb la influència mediàtica del govern per fer coincidir el 

missatge emès amb el missatge difós en els mitjans de comunicació internacionals. La 

coincidència d’ambdós missatges serà un indicador de l’eficàcia de l’estratègia internacional de 

comunicació i relacions públiques  del govern. Com s’ha assenyalat en el marc teòric, segons el 

model d’Entman (1993), els actors governamentals lluiten per aconseguir frames favorables als 

seus interessos.  

La diplomàcia pública catalana pot resultar més eficaç a l’hora d’establir frames a públics 

estratègics en determinats països, ja que, com s’afirma en el model, quan no existeix una visió 

dominant degut a certa controvèrsia o desacord entre la societat, la comunicació és més efectiva. 

En aquest sentit, l’estratègia de comunicació del govern català pot ser més efectiva perquè el 

missatge del govern és incongruent amb la visió dominant de l’estat.  Els líders i actors del 

govern català poden tenir més poder per aconseguir nous frames i ajudar a formar una opinió 

pública favorable als seus interessos als Estats Units. 

L’anàlisi detallat de l’estratègia internacional de comunicació i les relacions públiques del 

govern, en el marc del Pla de l’Acció Exterior (2010-2015), i l’anàlisi de la seva repercussió en 

els mitjans de comunicació dels Estats Units permetrà fer una primera avaluació de la influència 

mediàtica del govern i la seva eficàcia a l’hora d’executar l’estratègia de diplomàcia pública. 

Així mateix, l’anàlisi de l’estudi de cas de Catalunya com a entitat subestatal permetrà conèixer 

en major mesura com els governs subestatals utilitzen formes de poder tou per fer-se conèixer 

en l’àmbit internacional i veure si la pràctica d’aquestes noves formes de diplomàcia serveixen, 

en últim terme, per aconseguir l’atenció de l’opinió pública internacional.  

En el següent quadre, es presenten els objectius i les hipòtesis plantejades: 
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Figura 7. Resum dels objectius principals, hipòtesis principals i secundàries 

OBJECTIUS PRINCIPALS HIPÒTESIS PRINCIPALS HIPÒTESIS SECUNDÀRIES 

 

 

 

 

OB1: Examinar els instruments de 

comunicació i relacions públiques utilitzats 

pel govern de Catalunya, en el marc de 

l’estratègia de diplomàcia pública del Pla de 

l’Acció Exterior (2010-2015), per mantenir 

informats als principals agents d’informació 

dels Estats Units i influir-hi, d’acord amb els 

objectius polítics del govern. 

 

 

 

 

 

H1: L’estratègia de comunicació internacional 

de la Generalitat de Catalunya (2010-2015) 

per al desplegament de la diplomàcia pública 

s’ha basat principalment en la comunicació 

directa amb el mass media i el foment de 

relacions permanents amb els diferents actors 

polítics i agents d’informació de rellevància 

internacional. 

 

 

H1.1: El principal canal de comunicació del 

govern amb els mitjans de comunicació nord-

americans ha estat la premsa escrita, 

mitjançant la gestió i el control de les notícies 

dels mitjans nord-americans (news 

management) i l’enviament i disseminació 

d’informació a la premsa local.   

 

H1.2: Les principals activitats comunicatives 

utilitzades pel govern per informar i influir en 

les elits polítiques i els mitjans de comunicació 

dels Estats Units han estat la participació a 

trobades amb els principals líders d’opinió del 

país i els contactes directes del govern amb 

periodistes i corresponsals nord-americans.   

 

H1.3: L’estratègia de comunicació i relacions 

públiques internacionals del govern ha seguit 

una planificació sistemàtica, tant dels 

missatges com de les actuacions i projectes, 

coherents amb els objectius del Pla de l’Acció 

Exterior. 

 

 

OB2: Determinar fins a quin punt els 

instruments de comunicació i relacions 

públiques utilitzats pel govern de Catalunya 

en el marc de l’estratègia de diplomàcia 

pública del Pla de l’Acció Exterior (2010-

2015) han resultat eficaços per augmentar 

l’atenció mediàtica sobre Catalunya ens els 

mitjans de comunicació nord-americans 

 

 

 

 

 

 

H2: L’estratègia de diplomàcia pública del 

govern dirigida als públics estratègics nord-

americans ha contribuït a augmentar 

significativament  l’atenció sobre Catalunya 

als mitjans de comunicació dels EUA. 

H2.1:  El grau d’influència de l’agenda 

política del govern en l’agenda mediàtica 

nord-americana és major en els mitjans de 

comunicació de l’est del país, degut a la major 

presència física d’oficines de representació.   

 

H2.2: Durant l’aplicació de l’estratègia de 

diplomàcia pública del govern,  les notícies 

referides a Catalunya han estat vinculades més 

a elements polítics i simbòlics, que a temes 

econòmics o turístics. 

 

H2.3: L’estratègia de comunicació i relacions 

públiques internacionals del govern català, en 

el marc del PAEGC (2010-2015), ha contribuït 

a la publicació de frames favorables a la seva 

política i als seus interessos en els mitjans 

nord-americans. 
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6. Metodologia 

Després d’exposar els diferents objectius i hipòtesis de l’estudi de cas, cal especificar el disseny 

i model metodològic de la recerca. En aquest apartat s’exposen els models i les tècniques 

metodològiques destinades a respondre als diferents objectius i hipòtesis de recerca.  

En primer lloc, s’explica i s’argumenta la idoneïtat de l’estudi de cas com a metodologia de 

recerca. En segon lloc, s’explica l’objecte i la delimitació de l’estudi. Seguidament, i en relació 

als objectius i les hipòtesis exposades, s’exposen els principals conceptes de recerca i 

s’expliquen les dimensions, els components i els indicadors que estructuraran els conceptes i el 

marc teòric de la investigació. En quart lloc,  s’examinen les unitats d’anàlisi per a l’estudi. 

L’última part de l’apartat metodològic,  s’especifica i s’argumenta la metodologia escollida, 

resumint les principals decisions associades a cada mètode d’anàlisi, i, finalment, s’exposen les 

tècniques metodològiques utilitzades que hauran de permetre respondre i validar les diferents 

hipòtesis plantejades.  

 

6.1. Marc metodològic: L’estudi de cas 

El projecte de tesi pretén utilitzar l’estudi de cas com a metodologia d’estudi: la diplomàcia 

pública del govern català com a cas representatiu de determinades realitats nacionals o de 

determinades institucions en el món occidental. El projecte pretén utilitzar una perspectiva 

teòrica àmplia, que integra els conceptes de diplomàcia pública, comunicació estratègica i 

relacions públiques internacionals. El propòsit de l’estudi de cas és estudiar l’ús de la 

comunicació i les relacions públiques en el desplegament de l’estratègia de diplomàcia pública 

catalana que tingui com a objectiu difondre i influir sobre el públic internacional, concretament, 

entre el públic nord-americà. 

El projecte de tesi és un estudi descriptiu i exploratori que pretén afirmar un fenomen social i els 

seus efectes. Es centra en oferir una visió d’una determinada realitat, sense explicar-ne les 

possibles causes que l’han provocat. Com afirma Ruiz Olabuénaga, “aquest tipus d’estudi és 

apropiat quan l’investigador aborda una tema poc conegut i estudiat”. En aquesta situació, 

l’investigador “no tracta de comprendre el perquè de les coses, sinó quina és la seva presència 

real en la societat” (Ruíz Olabuénaga, 2012:35).  

Com ja s’ha assenyalat en el marc teòric, la recerca en diplomàcia pública encara és escassa, 

sobretot en els casos de les regions i entitats subestatals, i no es disposa encara d’un corpus 
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teòric sòlid per a l’anàlisi. No existeix encara un paradigma de la diplomàcia pública per a la 

promoció de la recerca empírica.  

Tot i la manca d’un model teòric per a l’estudi de la diplomàcia i la seva pràctica, alguns autors  

com David Criekemans (2010) creuen que  per estudiar la diplomàcia i la seva pràctica, no és 

pertinent adoptar una única teoria, sinó que és fa necessari desenvolupar varis models teòrics 

que puguin ser contrastats empíricament en situacions diferents i construir teories a partir 

d’aquí. Segons l’autor, “una única teoria no pot explicar la realitat d’una diplomàcia moderna i 

plural”40 (Criekemenas, 2010:720). En la mateixa línia, Murray (2011), creu que els marcs 

teòrics en diplomàcia que estan emergent són amorfes, però amb una mica d’esforç poden ser 

provades amb diferents estudis empírics. Altres autors han ressaltat la necessitat d’adoptar una 

perspectiva pràctica alhora d’estudiar la diplomàcia pública (Wiseman, 2011). 

Per altra banda, es fa necessari plantejar hipòtesis generals que puguin ajudar a preparar la base 

per un treball acadèmic sistemàtic (Melissen, 2011)41. En aquest sentit, l’estudi de cas, es 

presenta com una metodologia d’estudi pertinent per a l’anàlisi del fenomen. Degut a la manca 

de models metodològics, en el present projecte de tesi s’analitzarà la diplomàcia pública des de 

la perspectiva de la comunicació estratègica i les relacions públiques internacionals.  

L’estudi de cas, doncs, es presenta com una metodologia adequada per a l’anàlisi de les noves 

formes de diplomàcia que han sorgit en el sí dels governs subestatals a Europa, així com en 

altres països d’occident. L’estudi de cas es pot definir com: 

 “The detailed examination of a single example of a class of phenomena, a case study 

cannot provide reliable information about the broader class, but it may be useful in the 

preliminary stages of an investigation since it provides hypotheses, which may be tested 

systematically with a larger number of cases”(Abercrombie, Hill i Turner,1984: 34)  

Des de l’àmbit de la comunicació, les contribucions teòriques i empíriques més recents  mostren 

que la diplomàcia pública ofereix un camp de desenvolupament molt ampli per a l’anàlisi i la 

investigació en matèria d’estratègies de comunicació i relacions públiques (Gilboa, 2008; 

L’Étang, 2009; Manfredi, 2011).  

L’ estudis de cas és una metodologia molt comuna en les ciències socials i resulta un instrument 

útil per a la creació i avançament del coneixement. Els estudis de cas  preparen el terreny per a 

realitzar generalitzacions necessàries per a la construcció de teories i models. No obstant, en els 

estudis de cas sobre diplomàcia pública, cal delimitar i classificar les categories que es centrarà 

40 A Murray, S. (2011).  
41 A Murray, S. (2011). 
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l’estudi de cas. Els estudis de cas poden atendre a més d’una categoria, com els instruments, els 

objectius, els actors, etc. Cal però assenyalar quines categories se seleccionaran i es treballaran 

en l’estudi, d’acord amb els objectius de recerca i el marc metodològic (Gilboa, 2008: 70). 

 

6.2. Delimitació i justificació de l’objecte d’estudi 

Aquest treball presenta una proposta de recerca doctoral consistent en l’anàlisi de l’ús d’ 

estratègies de comunicació i relacions públiques com a instruments de diplomàcia pública 

aplicades per la Generalitat de Catalunya durant l’aplicació del Pla de l’Acció Exterior (2010-

2105). El cas de l’estratègia de diplomàcia pública del govern de Catalunya és un fenomen poc 

estudiat degut a ser molt recent i, per tant, es fa necessari oferir uns primers anàlisis exploratoris 

sobre el procés de construcció d’una estratègia de diplomàcia pública en el marc de la política 

exterior del govern, atenent a l’ús d’ instruments de comunicació i relacions públiques 

internacionals. 

La recerca doctoral no es proposa analitzar l’impacte de l’estratègia de diplomàcia pública de 

Catalunya en els mitjans de comunicació internacionals atenent a tots els factors i actors. No és 

pretén afirmar que l’augment del grau d’atenció mediàtica en els principals diaris nord-

americans respon directament a l’estratègia de comunicació i diplomàcia pública desenvolupada 

per la Generalitat. Aquest anàlisi requeriria examinar les iniciatives de comunicació i relacions 

públiques dutes a terme per altres entitats i organismes no governamentals que també 

s’encarreguen de la projecció exterior catalana i que tenen també un impacte en la influència 

mediàtica. Aquest anàlisi aniria més enllà dels objectius d’aquesta recerca. La tesi doctoral es 

centra bàsicament a analitzar què és el que s’ha fet des del govern per informar de la realitat 

política, social i cultural de Catalunya als Estats Units, a través de quins canals i amb quins 

instruments, i com aquests han pogut tenir una repercussió en els mitjans nord-americans, 

d’acord amb l’estratègia de diplomàcia pública.  

 

Per aquest motiu, es troba pertinent examinar els instruments i mecanismes utilitzats per la 

Generalitat per al desplegament de l’estratègia de diplomàcia pública, escrita en el PAEGC, des 

de la vessant de la comunicació estratègica i les relacions públiques internacionals. Des 

d’aquesta perspectiva, el projecte dóna èmfasi a l’anàlisi  de dues de les dimensions 

estratègiques que es consideren determinants per informar i influir en el públic internacional, 

d’acord amb els interessos propis d’un determinat govern o organització. Les actuacions 
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estratègiques, descrites en el marc teòric, són la comunicació estratègica internacionals i la 

construcció de relacions sòlides (building relationships). 

 

Cal destacar que hi ha altres organismes com les administracions locals, les associacions 

culturals i civils, les empreses i, fins i tot, els mitjans de comunicació, que duen a terme a la 

seva activitat diària accions comunicatives amb l’objectiu de donar conèixer Catalunya a 

l’exterior i influir en l’opinió pública internacional. Com s’ha assenyalat en el marc teòric, a 

l’actualitat, les relacions internacionals ja no són exercides únicament pels governs dels estats, 

sinó també per entitats i organismes no governamentals (Riordan, 2004). 

No obstant, d’acord amb el Pla de l’Acció Exterior, la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió 

Europea ha assumit la funció de coordinar i integrar les iniciatives que des de les diferents 

entitats de la societat civil i administracions catalanes locals es duen a terme per a la projecció 

de la imatge de Catalunya a l’exterior. En aquest sentit, es podria dir que la diplomàcia pública 

catalana està en procés d’institucionalització, tal com ja ha passat en altres governs subestatals 

com el Quebec (Huijgh, 2008)42. A Catalunya, així com en altres entitats regionals o subestatals, 

les unitats governamentals encarregades de l’acció exterior del país estan adoptant estructures 

més verticals i integradores que tenen com a missió donar suport i acompanyar les diferents 

accions de diplomàcia pública o diplomàcia civil, protagonitzada per les diferents 

organitzacions de la societat civil, administracions locals i empreses (Criekemans, 2010).  

Per altra banda, cal destacar la dificultat de mesurar l’eficàcia de les estratègies de comunicació 

per a la projecció de la imatge internacional de qualsevol país a l’exterior, atenent a tots els 

actors que duen a terme aquesta tasca (Pigman, 2012). Tot i que es destaca la importància de les 

activitats de projecció exterior de Catalunya dutes a terme per altres administracions locals i 

entitats privades de la societat civil, el projecte de tesi exclou, com a objecte d’estudi, les 

accions comunicatives realitzades per aquests actors. 

L’elecció dels Estats Units com a país objectiu de l’anàlisi de la repercussió de les estratègies 

comunicatives del govern, es deu a dos factors relacionats entre sí. En primer lloc, els Estats 

42Algunes entitats subestatals o federades i regions com Califòrnia, Flandes o Quebec, guiats per 

imperatius funcionals i identitaris i per la manca de poder dur, han institucionalitzat la diplomàcia 

pública, creant una divisió separada, amb un pressupost propi, dins del departament o ministeri de 

relacions internacionals (Huijgh, 2008). 
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Units d’Amèrica són la primera potència mundial i, en conseqüència, tenen major capacitat 

d’influència en l’opinió pública internacional. I, en segon lloc, cal indicar que en el Pla de 

l’Acció Exterior del Govern, els Estats Units d’Amèrica figuren com un dels països prioritaris 

de l’acció exterior. Els altres països considerats políticament estratègics són, entre d’altres, els 

que el govern hi té establerta representació política com és el cas de França, el Regne Unit i 

Alemanya. Per altra banda, cal destacar que Catalunya és un país poc conegut als Estats Units, 

raó per la qual l’estratègia de diplomàcia pública pot tenir un major impacte en l’opinió pública.       

Per altra banda, la delimitació de l’estudi a l’anàlisi de l’estratègia de diplomàcia pública del 

govern dirigida als EUA, així com l’efecte d’aquesta en els mitjans de comunicació nord-

americans, respon a la necessitat d’acotar la influència de l’estratègia de l’anàlisi a un espai 

geogràfic concret que possiblement permetrà extraure possibles conclusions respecte l’objecte 

d’estudi.  

En aquest punt, cal assenyalar la dificultat amb què es troben els autors que desenvolupen 

recerca acadèmica en el camp de la comunicació política internacional relacionada amb les 

relacions internacionals. L’estudi de les estratègies de comunicació internacional dutes a terme 

pels governs i els seus efectes és d’interès per a la recerca acadèmica en el camp de la 

comunicació. Malgrat aquest interès creixent, hi ha una manca de consideracions científiques 

sobre les implicacions pràctiques d’aquests estratègies i la seva avaluació43 (Signitzer, 2008). 

Per altra banda, cal tenir en compte les limitacions que les accions estratègiques de comunicació 

d’un determinat govern tenen a l’hora d’influir en altres societats (Melissen, 2005). Per tant, tot 

i que es preveu realitzar un primer anàlisi sobre els efectes de l’estratègia de diplomàcia pública 

del govern en els mitjans de comunicació dels Estats Units, no és objectiu d’aquest estudi fer 

una avaluació sistemàtica de l’aplicació d’activitats de diplomàcia pública a l’exterior, degut a 

l’abast de recursos que un estudi d’aquest tipus suposaria. 

Tampoc és objectiu del projecte de tesi examinar de manera exhaustiva la imatge de Catalunya 

entre l’opinió pública dels Estats Units. Aquest anàlisi va més enllà dels objectius fixats en el 

treball i significaria aplicar altres tècniques metodològiques més adequades als estudis de 

recepció. Cal afegir també la dificultat d’analitzar l’efecte i repercussió d’una estratègia de 

diplomàcia pública d’un determinat govern en la percepció pública d’un altre país. L’anàlisi de 

la situació política i econòmica d’un determinat país no és suficient per determinar la seva  

percepció o imatge a l’estranger. S’han de tenir en compte molts altres factors com la qualitat 

dels seus productes i serveis, el grau d’interès per la seva cultura, l’interès per escollir el país o 

43Citat a Fähnrich, B. (2013). 
78 

 
 

                                                           



territori com a destí turístic i les oportunitats de negoci (Anholt, 2006; Molianen i Rainisto, 

2009). 

En aquest sentit, el projecte no té la intenció d’analitzar la construcció de la reputació i la imatge 

de país a l’exterior. S’entén que les actuacions adreçades a projectar internacionalment la imatge 

de Catalunya formen part del conjunt de la societat civil catalana, entre els quals s’inclou el 

govern com a coordinador de la creació de la imatge país. Tot i així, per tal que les accions 

comunicatives basades en la identitat es puguin considerar diplomàcia pública, han d’estar 

relacionades amb la política exterior del govern (Huijgh, 2008). En aquest sentit, les iniciatives 

de nation branding o image building han de contenir un missatge clau de la política exterior, en 

cas contrari, no es poden identificar com a elements de la diplomàcia pública.  

Per últim, cal destacar que els esdeveniments de caire polític ocorreguts a Catalunya durant els 

últims anys poden aportar un cert biaix a l’estudi que es pretén desenvolupar. L’aprovació del 

Pla de l’Acció Exterior del Govern, l’any 2010, i el posterior desplegament de l’estratègia de 

diplomàcia pública, coincideix amb l’inici d’un període d’inestabilitat política. Aquest període 

arrenca amb la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 

el juny del 2010, segueix amb les manifestacions per a l’estat propi de 2012 i 2013, la posterior 

convocatòria de noves eleccions parlamentàries el novembre de 2012, la declaració de sobirania 

i del dret a decidir del poble de Catalunya, i culmina amb la convocatòria per part de la 

Generalitat d’una consulta per decidir el seu futur polític.  

 

Degut a aquests esdeveniments polítics, en un primer moment, podria resultar oportú vincular 

els interessos del govern actual d’Artur Mas d’internacionalitzar el conflicte de Catalunya amb 

l’estat amb la pràctica de la diplomàcia pública.  Es podria inferir que gran part de l’augment del 

grau d’interès per Catalunya en els mitjans de comunicació dels Estats Units respon a la sèrie 

d’esdeveniments polítics i socials ocorreguts a Catalunya des del 2010. Aquest estudi no nega 

que hi hagi aquesta vinculació, tot i així, el projecte de tesi no té la intenció d’examinar la 

possible existència d’aquesta relació. En qualsevol cas, podria ser objecte d’estudi d’una futura 

recerca. 

 

L’estudi es focalitza en l’anàlisi dels mecanismes i instruments comunicatius utilitzats pel 

govern per a l’aplicació d’una estratègia de diplomàcia pública en l’àmbit internacional que 

responen a la voluntat del govern d’esdevenir un actor internacional de rellevància. Com ja s’ha 

assenyalat en l’apartat 3.3.2. del marc teòric, actualment els governs subestatals o regionals, ja 

sigui per imperatius funcionals o simbòlics, ja no centren l’estratègia de la diplomàcia i l’acció 

exterior en la necessitat d’exercir la seva sobirania, sinó que la seva voluntat rau en l’habilitat de 
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participar efectivament en els processos de decisió política (Soldatos, 2009). És des d’aquesta 

perspectiva que s’enfoca l’anàlisi, independentment dels moviments polítics i socials a favor de 

l’autodeterminació. Al llarg de trenta anys, la Generalitat de Catalunya ha manifestat el seu 

interès en el  desenvolupament de plans d’acció exterior encaminats al seu reconeixement 

internacional com a subjecte polític, econòmic i simbòlic (Gibernau, 2002). L’estudi pretén 

observar l’estratègia de diplomàcia pública del govern català, com a exemple d’entitat subestatal 

que aplica formes de poder tou (soft power) per influir en l’escenari internacional (Nye, 2004).   

 

Per altra banda, cal insistir de nou que el present estudi no pretén fer una anàlisi exhaustiva de la 

cobertura mediàtica dels mitjans nord-americans sobre els esdeveniments polítics ocorreguts a 

Catalunya en els últims anys. L’objectiu és observar les estratègies de comunicació i relacions 

públiques utilitzades pel govern a l’hora d’aplicar l’estratègia de diplomàcia pública, segons el 

marc teòric proposat i des de la perspectiva de la comunicació estratègica internacional. 

L’anàlisi de contingut dels mitjans és només un primer i breu anàlisi del que podria ser una 

futura investigació en el camp de la vinculació entre el discurs polític i l’agenda mediàtica, i 

servirà per saber fins a quin punt els instruments de comunicació i relacions públiques poden 

resultar efectius  per augmentar el grau d’atenció mediàtica en els mitjans de comunicació 

internacionals.  

 

6.3. Conceptes principals de la recerca (dimensions, categories i 

indicadors) 

 
Una vegada exposats els objectius, les hipòtesis i la delimitació de l’objecte de recerca, cal 

construir els conceptes d’acord amb el projecte plantejat.  

La construcció dels conceptes consistirà en determinar-ne les dimensions constitutives, les 

categories o components i els indicadors, objectivament detectables i mesurables.  Els principals 

conceptes de recerca que s’analitzen són: (a) Diplomàcia pública; (b) Comunicació  

internacional governamental i (c) Influència mediàtica. Els diferents conceptes adquireixen 

diferents dimensions, components i indicadors que han estat dissenyats en coherència amb els 

objectius de la recerca. Per aquest motiu, es mostren els indicadors que seran d’utilitat al llarg 

de l’etapa d’anàlisi de les dades i per validar, finalment, les diferents hipòtesis de recerca, que 

són coherents amb el marc teòric exposat. La conceptualització “és una construcció abstracta 

que pretén donar compte de la realitat. No intenta reflectir fidelment tots els aspectes d’aquesta 

realitat, sinó aquells que n’expressen els trets essencials des del punt de vista de l’investigador”. 

(Quivy, 2001:119).  

80 
 
 



La diplomàcia pública es basa en l’establiment construcció de xarxes de relacions internacionals 

basades en la credibilitat i la confiança que permeten als governs influir de manera positiva en 

les opinions i actituds dels líders d’opinió i els mitjans de comunicació de determinats públics 

estratègics, d’acord amb la imatge que es vol projectar (Huijgh i Melissen, 2008). Des de la 

perspectiva de la vessant internacional, la diplomàcia pública és el conjunt d’iniciatives i 

actuacions protagonitzades per un determinat govern per informar a l’opinió pública 

internacional, i influir-hi, en relació amb la imatge que es vol projectar. Des de l’àmbit de les 

relacions públiques, les relacions públiques internacionals fan referència a les iniciatives 

d’organització i planificació dels governs per establir relacions beneficioses amb els públics 

d’altres nacions i països (Wilcox, Ault i Agee, 1998:409).  

En el projecte de tesi s’estudiarà el concepte de diplomàcia pública des de la vessant dels 

objectius, els instruments i els efectes esperats. 

En la categoria d’objectius, s’inclouen els següents indicadors: 

• Mantenir informats als principals policy-makers, líders d’opinió pública i agents 

d’informació sobre la realitat política, econòmica, social i cultural de Catalunya 

• Involucrar l’opinió pública internacional en la política exterior del govern 

• Construir relacions permanents amb els líders d’opinió pública internacionals 

 

En referència als instruments es consideraran els següents : 

• Comunicació  directe  interpersonal entre els actors governamentals i actors influència 

(policy-makers, líders d’opinió, corresponsals, periodistes,etc). 

• Comunicació intermediada amb actors no governamentals (think tanks, laboratoris 

d’idees centres de coneixement) 

• Les relacions públiques del govern i òrgans que en depenen amb els mitjans de 

comunicació internacionals (comunicació directa i  interpersonal) 

• Agenda temàtica i emmarcament (framing) 

 

Tal com s’explica en l’estat de la qüestió, els efectes esperats de la implementació de 

l’estratègia de diplomàcia pública del govern català són: 

 

• Augment de l’atenció en els mitjans internacionals sobre Catalunya 
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• Influència de govern per establir l’agenda mediàtica en els principals mitjans de 

comunicació i coincidència entre l’agenda política del govern i l’agenda mediàtica 

 
Finalment, en relació a la categoria actors, s’estudiarà el govern de Catalunya com actor 

principal que desenvolupa l’estratègia de projecció internacional de Catalunya però enfocat 

també a l’actor target o, en aquest cas, al target state. En aquesta categoria s’inclourien els 

intermediaris de la opinió pública (líders d’opinió, think tanks, etc) 

En el següent quadre, s’esquematitzen les dimensions de la diplomàcia pública (objectius, 

instruments i efectes) i els indicadors corresponents a cada dimensió, des de la vessant de la 

comunicació estratègica. 
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Figura 8. Dimensions del concepte de Diplomàcia pública 

Concepte Dimensions Components Indicadors

Objectius

Desenvolupament      
estratègia DP       
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
Disseminació                          
d' informació 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                                                     
Involucració de  l'opinió 
pública amb la política              
exterior del govern                                                                                              
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
Construcció relacions                    
sòlides                                                
(building-relationships )

Grau de definició i planificació d'una estratègia 
global de DP  aaaa                                                 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                                                         
Grau d'implicació dels actors d'acció exterior                          
aaa                                                                                                                                 
Conjunt d'emissions, publicacions i material 
distribuït pel govern al públic estratègic  
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                            
Nº de programes de visitants internacionals per   
conèixer Catalunya i la seva política exterior 
(press trips )      
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                                     
Nº de contactes  amb creadors d'opinió del                
target state                                                         
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                            a                                                                                                   
Nº de programes d'intercanvi educatiu i científic                                                                                                                                                     
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                               a     
aFluxe de visitants nord-americans pel turisme i 
la inversió estrangera 

Instruments

Comunicació directe                                  
o intermediada                      
amb actors no 
governamentals,aaaaaaaaaaaa 
Agenda temàtica                              
(agenda-setting )  
Emmarcament                        
(framing )

Participació del govern a conferències, 
congresos i seminaris als EUA 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa   
Contactes amb líders polítics i d'opinió pública 
(think tanks , policy-maker, mass media ) 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                                  
Atenció dedicada a Catalunya en els diaris de 
referència dels EUA                                                                                                 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa              aaa                            
Quantitat de notícies sobre la política exterior 
del govern als diaris dels EUA     
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                                 
Valoració de cada frame 

Efectes

Coneixement realitat                
política, econòmica i cultural                            
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa               
Convergència entre govern        
i mitjans 

Augment cobertura mediàtica al target sate                                   
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
z       z                               
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  a      
Grau de coincidència entre l'agenda del govern i 
la dels diaris        

                                                                                                              

Diplomàcia 
pública (DP)

 

La construcció del concepte de diplomàcia pública i el seu posterior anàlisi atenent a les 

dimensions dels objectius, els instruments, i les activitats, permetran donar resposta al primer 

objectiu de la recerca i validar les hipòtesis relacionades (OB1. = H1., H1.1., H1.2. i H1.3).    
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En segon lloc, es pretén conceptualitzar el terme de comunicació internacional governamental 

per tal de conèixer en quina mesura les eines comunicatives i de relacions públiques són 

instruments eficaços de poder tou (soft power) que els governs regionals i subestatals tenen a 

l’abast per tal d’informar i influir en l’opinió pública internacional i procurar millorar la seva 

posició en l’escenari global. D’acord amb el marc metodològic desenvolupat, s’analitzarà 

l’estratègia de diplomàcia pública del govern català des de la perspectiva de la comunicació i les 

relacions públiques, basant-nos en els objectius presentats en el marc de la perspectiva holística 

del concepte de comunicació estratègica que ofereixen Gilboa (2008) i Fähnrich (2013). El 

present projecte distingeix les tres dimensions de la diplomàcia pública que s’analitzaran en 

l’estudi de cas, des de la perspectiva de la comunicació estratègica proposada per Leonard 

(2002: 8-12) que són: (1) la gestió i control de les notícies internacionals (news management); 

(2) la comunicació estratègica i (3) la construcció de relacions sòlides (building-relationships) 

per al foment del diàleg continu amb públics estratègics. 

A continuació s’expliquen les dimensions del concepte: 

1) Gestió i control de les notícies internacionals (news management). S’inclouen totes 

aquelles activitats realitzades a curt termini (Gilboa, 2008) destinades a difondre i 

disseminar informació a públics internacionals sobre els interessos del govern de 

Catalunya a públics estratègics (entenc per públic estratègic tot aquell que tingui 

capacitat d’influir en el seu propi país, ja sigui a nivell polític o mediàtic, que estableix 

sobre què pensar i sobre què informar). Entre aquestes activitats es podria incloure la 

difusió d’informació sobre el país i la seva  identitat, el llançament de canals de notícies 

internacionals i llocs webs, revistes internacionals, etc. (one-way communication) 

 

2) Comunicació estratègica. S’inclouen totes les activitats del govern destinades a establir 

contactes amb els públiques internacionals, comunicació directa i interpersonal entre els 

actors governamentals i líders d’opinió – activitats a mig termini  (two-way asymetric) 

 

3) La construcció de relacions favorables i sòlides entre els actors internacionals 

(relationship-building). Activitats pensades a llarg termini que pretenen fomentar un 

diàleg continu amb els agents d’influència internacionals i millorar les relacions amb les 

audiències estrangeres. (two-way symetrical) 

 

A continuació, s’especifiquen les dimensions, components i categories del concepte de 

comunicació estratègica que pretenen també donar resposta als cinc primer objectius plantejats. 
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Figura 9. Concepte de Comunicació internacional governamental 

      Concepte Dimensions Components Indicadors

Gestió i producció                
de notícies                                
i documentació                                          
(news management )

Continguts                                                        
Publicacions                                 
Material

Enviaments de cartes, memoràndums, 
comunicats de premsa, newsletters , 
argumentaris i reports als generadors 
d'opinió dels EUA (líders polítics, 
think tanks , mitjans, etc)                                                     
Conjunt d'emissions de continguts 
per tv, ràdio internacional, portals 
web i xarxes socials                                                                            
Nº de follets institucionals, butlletins 
informatius, diaris i revistes 
internacionals editats sobre Catalunya 
(online  i offline )                                                                                    
Conjunt de material audiovisual, 
obsequis i regals protocol·laris

Comunicació estratègica 

Comunicació      
interpersonal                   
amb actors           
d'influència                                                    
dddddddddddddddddddddd
dddddddddccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccccccccc   
cRelacions amb els              
mass media                           
cccccccccccccccccccccccccc
cccccccccccccccccccccccccc  
Relacions públiques              
internacionals                                  

Contactes amb actors governamentals 
i de formació d'opinió als EUA                                                                             
Nº d'audiències i recepcions amb 
líders polítics                                                       
Participació a seminaris,congressos i 
conferències                                                             
Nº viatges insitucionals als EUA                                              
Nº de contactes amb periodistes i 
corresponsals de diaris d'EUA                                                   
Entrevistes amb mitjans dels EUA                                            
Nº de programes de visitants per a 
creadors d'opinió                                                                   
Nº de contractes amb empreses de 
relacions públiques o lobbies 
(diplomàcia corporativa)          

Construcció de relacions         
sòlides                                 
(building-relationships )

Diplomàcia cultural 

Programes d'atracció de científics i 
investigadors dels EUA a Catalunya                                                                   
Programes educatius i d'intercanvi 
amb estudiants dels EUA                                                               
Flux de visitants nord-americans pel 
turisme i la inversió estrangera 

                                                                   
Comunicació  
internacional 
governamental

 

La construcció del concepte de diplomàcia pública i el seu posterior anàlisi atenent a les 

dimensions dels objectius, els instruments, els canals i les activitats, permetran també donar 

resposta al primer objectiu principal, la hipòtesi principal i les tres primeres hipòtesis 

secundàries (OB1 = H1., H1.1.,H1.2. i H1.3.) 
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L’estudi també té la intenció de realitzar un primer anàlisi sobre la repercussió que han tingut 

les accions comunicatives i de relacions públiques en el marc de l’estratègia de diplomàcia 

pública durant l’execució del Pla de l’Acció Exterior (2010-2015). Per tal de portar a terme 

aquest anàlisi, el projecte examina l’efecte que ha tingut l’estratègia als Estats Units d’Amèrica.  

El concepte d’influència mediàtica proposat respon a la voluntat d’analitzar el poder que el 

govern català té com a emissor informatiu en els diferents diaris de referència. En aquest sentit, 

a més d’estudiar el grau d’influència del govern en l’establiment de l’agenda política en els 

diaris, també s’analitzarà el grau de coincidència entre la informació oferta pel govern, d’acord 

amb l’estratègia de política exterior del govern, i la cobertura que cada diari ofereix sobre 

Catalunya en els diferents àmbits. El concepte permetrà donar resposta al segon objectiu 

principal de la recerca relacionat amb l’efecte de l’estratègia de diplomàcia pública del govern 

català als Estats Units i validar la hipòtesi general i les tres secundàries relacionades (OB2 = 

H2; H2.1; H2.2 i H2.3) 

En el següent quadre, es mostren les dimensions, els components i els indicadors del concepte 

d’influència mediàtica per avaluar el poder del govern de Catalunya per influir sobre el 

contingut dels mitjans de comunicació nord-americans (agenda-setting).  

Figura 10. Concepte d’Influència mediàtica 

Concepte Dimensions Components Indicadors

Agenda-setting
Atenció dedicada a 
Catalunya del diari

         Actors                             
aaa    governamentals

Fonts d'informació

Quantitat d'espai (en 
paraules) dedicat a 
expressar els punts de 
vista del govern

Influència mediàtica
Poder que el govern català 
té com a emissor informatiu 
en la cobertura periodística 
de cada diari Agenda-setting

Coincidència entre 
l'agenda del govern i la del 
diari

Convergència entre      
mitjans i govern  

Emmarcament o frame

Grau de coincidència 
entre els frames 
proposats pel govern i els 
mostrats en el diari

 

La construcció del concepte d’influència mediàtica s’explica per la necessitat de respondre al 

segon objectiu principal plantejat, que pretén examinar en quina mesura les relacions del govern 
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establertes amb agents d’informació, think tanks i líders d’opinió nord-americans han tingut una 

repercussió en els mitjans de comunicació locals en forma d’augment de les notícies sobre 

Catalunya, com a resultat de l’aplicació de l’ estratègia de diplomàcia pública dirigida als Estats 

Units durant el Pla de l’acció exterior (PAEGC).  

D’altra banda, també es pretén identificar el poder d’influència del govern de Catalunya a l’hora 

d’establir l’agenda mediàtica i de construir frames favorables als seus interessos. La 

coincidència entre el missatge que el govern vol donar i els valors i símbols associats a 

Catalunya com a entitat distintiva del conjunt de l’estat espanyol (agenda del govern), i el 

contingut difós en els mitjans nord-americans (agenda mediàtica), permetrà valorar l’eficàcia de 

l’estratègia de comunicació del govern.  

 

6.4. Explicació de les metodologies i indicadors de la recerca   

 
Una vegada exposats els objectius, les hipòtesis i la metodologia que s’utilitzarà, cal explicar en 

detall com s’aplicarà la metodologia de cas a l’objecte d’estudi. L’objectiu d’aquest apartat és 

oferir una visió global de com es durà a terme la recerca. 

 

L’estudi de cas consta de dues fases metodològiques que permetran donar resposta als objectius 

plantejats. L’aplicació de les metodologies i tècniques d’investigació que s’utilitzaran a la tesi 

doctoral permetrà desenvolupar els objectius i validar les hipòtesis exposades. Per al 

desenvolupament de cada fase s’utilitzaran metodologies diferents. L’aproximació de l’estudi 

serà de tipus qualitatiu i quantitatiu. Per aquest motiu, s’estudiaran universos, mostres i unitats 

d’anàlisi diferents en el marc de la recerca. 

 

En una primera fase, s’analitzarà l’estratègia de comunicació i relacions públiques 

internacionals de la Generalitat de Catalunya dissenyada i implementada per informar de la 

realitat política i social de Catalunya als líders d’opinió i agents d’informació internacionals. 

Concretament, s’analitzaran les accions comunicatives adreçades als líders d’opinió pública 

nord-americans, en el marc de l’estratègia de diplomàcia pública establerta en el Pla de l’Acció 

Exterior del Govern de Catalunya (2010-2015). En aquesta fase, també es farà un recopilació 

del material i fons documental del govern on es pugui evidenciar l’existència d’ accions de 

comunicació i relacions públiques dutes a terme pel govern destinades als líders d’opinió i 

agents d’informació dels Estats Units.   
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La segona fase de l’estudi consta d’un primer i breu anàlisi sobre l’efecte de l’ús de la 

comunicació i la pràctica de les relacions públiques, com elements de diplomàcia pública, del 

govern català, com exemple d’entitat subestatal que utilitza recursos persuasius provinents del 

poder tou (soft power)  per millorar la seva posició com actor internacional de rellevància. En 

aquest sentit, la recerca examina la repercussió que ha tingut l’estratègia de diplomàcia del 

govern als Estats Units, mitjançant l’anàlisi de l’agenda dels mitjans nord-americans en relació a 

Catalunya. 

 

Per a la realització de la primera fase de l’anàlisi, s’utilitzarà, per una banda, la metodologia 

qualitativa, basada en entrevistes en profunditat als responsables de l’acció exterior del govern i 

als responsables de comunicació i relacions públiques internacionals, així com als òrgans 

vinculats al govern que desenvolupin funcions de diplomàcia i acció exterior. 

 

Paral·lelament, es farà un anàlisi de contingut quantitatiu del material, publicacions i 

documentació oficial del govern destinats a informar de la política exterior del govern als EUA 

des de l’inici de l’estratègia de diplomàcia pública del govern un cop aprovat el Pla de l’Acció 

Exterior, el març de 2010, fins a l’acabament del Pla (previst pel 2015). Aquest anàlisi serà de 

tipus quantitatiu (anàlisi del volum d’informació obtingut) i es mesurarà la freqüència d’accions 

comunicatives i de relacions públiques que el govern hagi realitzat per informar i  involucrar 

l’opinió pública nord-americana en la política exterior del govern. L’anàlisi de contingut és 

adequat per a l’estudi, ja que és útil tant “per estudiar les lògiques de funcionament de les 

organitzacions, a partir dels seus documents com per l’anàlisi de les estratègies d’un 

esdeveniment” (Quivy, 2011:223-224).  

 

En una segona fase, es proposa realitzar un breu anàlisi de la repercussió que ha tingut 

l’estratègia de diplomàcia pública executada pel govern durant l’aplicació del Pla de l’Acció 

Exterior (2010-2015) en els mitjans de comunicació nord-americans, com a resultat de 

l’aplicació de l’estratègia de diplomàcia pública. S’examinarà l’atenció mediàtica que rep 

Catalunya  als mitjans de comunicació nord-americans a través del tractament informatiu de les 

notícies i articles d’opinió publicats a la premsa nord-americana durant el període comprès des 

del mes d’abril 2010, quan comença la vigència del Pla de l’Acció Exterior fins el desembre de 

2015, any que finalitza. Aquest anàlisi permetrà inferir les repercussions que ha tingut 

l’estratègia de diplomàcia pública del govern català en l’opinió pública nord-americana, en base 

a la teoria de l’agenda-setting i la teoria del framing (McCombs i Shaw, 1972), les relacions que 

el govern hagi establert amb els principals informadors, think tanks i policy-makers del país, 
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així com les relacions directes amb els mitjans de comunicació nord-americans (Entman, 1993; 

Grunig, 1993). 

En el següent quadre, i abans de passar a explicar les principals tècniques metodològiques que 

s’utilitzaran per donar resposta als objectius plantejats de la recerca, s’exposen de forma 

resumida els mètodes i les tècniques que s’utilitzaran. A la casella de les tècniques 

metodològiques, també s’escpecifiquen els objectius i hipòtesis les quals permetran donar 

resposta.  

 

Figura 11. Resum dels mètodes i tècniques metodològiques de recerca 

 

Mètodes i tècniques metodològiques de recerca 

Mètodes  Tècniques Anàlisi 

Anàlisi qualitatiu Entrevistes en profunditat 
(OB1 = H2; H2.1.; H1.2.; H1.3) 

 
Entrevistes en profunditat a:                                                      
1.- Responsables de l’acció exterior de la Generalitat 
de Catalunya  i òrgans directament vinculats                                     
2.- Responsables de comunicació i relacions 
públiques internacionals de la Generalitat de 
Catalunya   
3.- Periodistes i corresponsals dels diaris nord-
americans escollits per a l’ànlisi dels efectes de les 
accions comunicatives del govern 
 

Anàlisi quantitatiu 

Fonts documentals (webs institucionals, 
comunicats i reculls de premsa del 
gabinet de premsa del govern) i material 
(webs, portals, newletters) 
(OB1 = H2; H2.1.; H1.2.; H1.3) 

 
1.- Anàlisi del material i publicacions del Govern:                                           
a) Recompte de material (follets informatius, tríptics, 
newsletters dissenyats, creats i distribuïts pel govern                                                    
b) Recompte de publicacions en paper i digital (diaris, 
revistes internacionals offline i online, portal-
webs,etc)  
                                                                                    
2.- Anàlisi fonts documentals oficials del Govern:                                           
a) Participació del govern en reunions, conferències i 
congressos als Estats Units                                                      
b) Nombre de visites oficials de delegacions nord-
americanes                                                                  
c) Recompte del nombre de reunions del govern amb  
líders d'opinió i agents d'informació dels EUA (think 
thanks, universitats i periodistes) tant a Catalunya 
com als EUA                                                                
d) Viatges oficials de la Generalitat als EUA 

Anàlisi de contingut dels mitjans 
OB2= H2; H2.1; H2.2; H2.3) 

 
1.- Anàlisi d'Agenda (agenda-setting) i el framing                                           
a) Anàlisi de contingut de l'atenció i importància que 
cada text informatiu dóna a cada esdeveniment o tema 
relacionat amb Catalunya                                              
2.- Anàlisi del frame, les fonts d'informació i paraules 
clau 
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6.4.1. 1a Fase metodològica: Entrevistes qualitatives i anàlisi de les fonts 

documentals 
 

En una primera fase, s’analitzarà l’estratègia de diplomàcia pública aplicada per la Generalitat 

per informar de la realitat política i social de Catalunya als Estats Units d’Amèrica, així com per 

influir en els líders de l’opinió pública. Aquest anàlisi respon al primer objectiu principal de la 

recerca i pretén validar la hipòtesi principal i les tres hipòtesis relacionades amb aquest objectiu.   

 

En el següent quadre, s’especifiquen els objectius i les hipòtesis que s’hauran de validar 

mitjançant la realització de les entrevistes en profunditat:  

 

Figura 12. Objectius, hipòtesis principals i secundàries de la 1a Fase de la recerca 

  
OBJECTIUS PRINCIPALS HIPÒTESIS PRINCIPALS HIPÒTESIS SECUNDÀRIES 

 

 

 

 

OB1: Examinar els instruments de 

comunicació i relacions públiques 

utilitzats pel govern de Catalunya, en 

el marc de l’estratègia de diplomàcia 

pública del Pla de l’Acció Exterior 

(2010-2015), per mantenir informats 

als principals agents d’informació dels 

Estats Units i influir-hi, d’acord amb 

els objectius polítics del govern. 

 

 

 

 

 

H1: L’estratègia de comunicació 

internacional de la Generalitat de 

Catalunya (2010-2015) per al 

desplegament de la diplomàcia pública 

s’ha basat principalment en la 

comunicació directa amb el mass media 

i el foment de relacions permanents amb 

els diferents actors polítics i agents 

d’informació de rellevància 

internacional. 

 

 

H1.1: El principal canal de comunicació del 

govern amb els mitjans de comunicació nord-

americans ha estat la premsa escrita, 

mitjançant la gestió i el control de les notícies 

dels mitjans nord-americans (news 

management) i l’enviament i disseminació 

d’informació a la premsa local.   

 

H1.2: Les principals activitats comunicatives 

utilitzades pel govern per informar i influir en 

les elits polítiques i els mitjans de 

comunicació dels Estats Units han estat la 

participació a trobades amb els principals 

líders d’opinió del país i els contactes directes 

del govern amb periodistes i corresponsals 

nord-americans.   

 

H1.3: L’estratègia de comunicació i relacions 

públiques internacionals del govern ha seguit 

una planificació sistemàtica, tant dels 

missatges com de les actuacions i projectes, 

coherents amb els objectius del Pla de l’Acció 

Exterior. 
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Universos, mostra i unitats d’anàlisi 

L’univers de l’estudi de la primera fase del projecte de tesi està constituït per la unitat del 

govern responsable de l’aplicació de l’estratègia de diplomàcia pública, en el marc del Pla de 

l’Acció Exterior del Govern, així com pels òrgans público-privats vinculats a l’acció exterior del 

govern, principalment el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya. El període analitzat de la 

recerca que es proposa es circumscriu als anys d’aplicació de l’estratègia de diplomàcia pública 

(2010-2015). Com ja s’ha descrit en la metodologia, i d’acord amb els cinc primers objectius 

plantejats, s’analitzaran el conjunt d’estratègies, instruments, canals i actuacions 

desenvolupades pel govern per informar sobre Catalunya als líders d’opinió dels Estats Units, 

en diferents àmbits, amb especial èmfasi en l’àmbit polític.  

 Univers 1. Discurs dels responsables de l’acció exterior del govern 

 

Anàlisi del missatge i del discurs dels entrevistats amb diferents responsabilitats polítiques i de 

gestió en l’àmbit de l’acció exterior, la diplomàcia pública i les relacions públiques 

internacionals, que facin referència a l’ús de tècniques comunicatives i de les relacions 

públiques per a l’aplicació de l’estratègia de diplomàcia pública del govern. 

 

Aquests són: 

 

• Responsables polítics i de gestió de la política exterior del govern  

• Responsables de dur a terme l’estratègia de diplomàcia pública del govern 

• Responsables de la comunicació i les relacions públiques internacionals del govern 

 

 Univers 2. Material i fonts documentals del Govern 

 

Anàlisi quantitatiu del material i publicacions (fullets informatius, tríptics, diaris, revistes 

internacionals, newsletters, xarxes socials) sobre Catalunya creats a partir de l’elaboració de 

l’estratègia de diplomàcia pública (2010-2105) del govern per informar de la realitat política, 

econòmica, social i cultural a l’exterior i distribuït als Estats Units. 

 

Anàlisi quantitatiu de les fonts documentals oficials relatives a la participació del govern a 

reunions, actes, conferències i congressos als Estats Units d’Amèrica, recepció de visites 

oficials de delegacions nord-americanes a Catalunya, així com de líders d’opinió i agents 

d’informació nord-americans, i recompte del nombre de viatges que la Generalitat ha realitzat 
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als EUA per tal d’establir relacions sòlides amb els principals policy-makers i líders d’opinió 

del país. 

   

 Univers 3.  Discurs dels periodistes i corresponsals de les capçaleres de referència 

 

Anàlisi de les dades estretes del discurs dels entrevistats amb càrrec en la gestió i edició de les 

notícies internacionals dels diaris de referència o bé periodistes encarregats de cobrir les notícies 

sobre Catalunya, que puguin demostrar una vinculació directa o indirecta amb els actors i agents 

d’informació del govern.  

 

Aquests poden ser: 

 

• Editors, corresponsals i periodistes dels principals diaris dels Estats Units 

• Altres stakeholders nord-americans d’interès (informadors internacionals, líders 

d’opinió, responsables de think tanks, etc.  

 

 

Tècnica Metodològica 1. Entrevistes en profunditat  

En aquesta fase, es realitzaran entrevistes en profunditat als responsables de l’acció exterior, 

diplomàcia pública i de comunicació del govern actual, així com als periodistes dels diaris 

escollits com a mostra per al posterior anàlisi de contingut.  

 

Les entrevistes en profunditat s’efectuaran per conèixer els mecanismes, instruments, canals,  

iniciatives, projectes i activitats realitzades per la Generalitat, i els òrgans que en depenen, per 

augmentar el coneixement de Catalunya a l’exterior, concretament, als Estats Units, i els 

instruments que han utilitzat per informar als líders d’opinió del país i influir en ells, en relació 

a la imatge que el govern vol projectar de Catalunya, descrita en el Pla.   

 

L’entrevista individual amb profunditat s’ha escollit com a tècnica metodològica qualitativa més 

adient, atès el tipus d’investigació que es desenvoluparà. El present estudi pretén descriure la 

realitat d’un fenomen social i polític, així com la possible associació i relació entre diversos 

elements que es vinculen entre sí i que poden ajudar a mesurar-ne els seus efectes. Per tal de 

descriure la realitat d’aquest fenomen, cal que s’analitzi l’emissor que dissenya i executa les 

funcions de diplomàcia pública en el context global.  
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L’entrevista en profunditat és un mètode que es basa en el diàleg i la interacció humana en el 

qual l’interlocutor exterioritza les seves percepcions sobre una situació, les seves experiències a 

través de preguntes obertes que permet a l’altre expressar-se amb la màxima autenticitat i 

profunditat (Quivy, 2001). L’entrevista és un mètode que permet aconseguir informació no 

disponible amb l’observació directa i permet contrastar les hipòtesis i deduccions a què s’ha 

arribat prèviament.  

Les entrevistes en profunditat serveixen per obtenir que els individus transmetin la seva 

definició personal d’una situació o acció concreta (Quivy, 2001).  Per a la investigació, es pretén 

emprar l’entrevista enfocada, “orientada a l’esclariment i comprensió d’un únic tema que es 

converteix en el focus de la conversa” (Ruiz Olabuénaga, 2012:77). Les entrevistes individuals, 

per tant, resulten útils per a la recerca perquè ajuden a prendre la forma de relat d’una acció 

concreta, narrat en primera persona que ha dissenyat i executat l’acció o l’ha experimentada, i 

des del seu punt de vista (Ruiz Olabuénaga, 2012).     

En el present estudi, les entrevistes es realitzaran a aquelles persones directament vinculades a 

l’execució de l’estratègia de diplomàcia pública de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, 

s’entrevistarà a 7 responsables de la política exterior i comunicació del Govern de Catalunya, 

així com al responsable del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya. Les entrevistes s’han 

seleccionat entre les unitats del govern o organismes públics que depenen de la Generalitat de 

Catalunya que estan involucrades en el disseny, planificació i part de l’execució de l’estratègia 

de diplomàcia pública del govern durant el període d’aplicació del PAEGC. Cal destacar la 

importància d’altres actors governamentals pertanyents a departaments sectorials i organismes 

públics i privats que, malgrat no ser entrevistats pel present estudi, també col·laboren en 

l’execució del PAEGC en els seus àmbits específics.  

Les entrevistes es dividiran en tres blocs, cada un dels quals seran entrevistades les següents 

persones: 

• Secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya (Gener 

2012-actualitat), Roger Albinyana 

• Secretari d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya (Març 2011-2012), Senén 

Florensa 

• Viceconsellera d’Afers Exteriors i Cooperació, durant el període d’aprovació del Pla de 

l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya (2007-Març 2011), Roser Clavell 

• Delegat del Govern de Catalunya als Estats Units d’Amèrica, Andrew Davis 
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Responsable de l’elaboració i seguiment de l’estratègia de diplomàcia pública del govern 

• Secretari General del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, Albert Royo44 

Responsables de la comunicació i relacions públiques internacionals de la Generalitat 

•  Secretari de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Josep Martí 

• Director del Programa Internacional de Comunicació i Relacions Públiques Eugeni 

Xammar, Martí Estruch /Jaume Clotet 

 

A continuació, es presenta un organigrama amb les 7 entrevistes que es realitzaran als 

responsables de comunicació, diplomàcia pública i acció exterior del govern: 

Figura 13 – Organigrama de les entrevistes en profunditat 

 

Font: Elaboració pròpia 

44 Albert Royo va ser Secretari de Cooperació Exterior i d’Afers Exteriors del Govern de Catalunya 
(2004-2007),  període en el qual el Govern va signar diversos acords amb les Nacions Unides i va 
dissenyar la xarxa de delegacions a l’exterior. 
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Roser Clavell 
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Exteriors  (2011- 

gener 2013) 
Senén Florensa 

 Secretari d'Afers 
Exteriors i de la UE 
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Roger Albinyana   

Delegat del Govern de 
Catalunya  als Estats Units  

d'Amèrica desde 2010 

Andrew Davis 

Secretari de 
Comunicación  

Josep Martí 
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Internacional de 
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Xammar  
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Per altra banda, el projecte de tesi doctoral també preveu la realització d’entrevistes en 

profunditat als corresponsals i periodistes responsables de cobrir les notícies de Catalunya en els 

principals diaris dels Estats Units. Aquestes entrevistes serviran per examinar el poder 

d’influència de l’agenda política del govern sobre els agents d’informació i ajudaran a donar 

resposta al segon objectiu de la recerca (OB2), validar la segona hipòtesi general (H2). L’anàlisi 

de les dades extretes de les entrevistes permetran observar fins a quin punt les accions 

comunicatives i de relacions públiques dutes a terme pel govern als Estats Units, objectiu de 

l’estratègia de diplomàcia pública, influeixen en  l’elaboració de frames favorables als seus 

interessos. O pel, contrari, si són els factors ideològics, organitzatius, de rutina de mitjans o 

individuals que influeixen en major mesura en el contingut dels mitjans.  

 

Cal indicar que per a la realització de les entrevistes, es seleccionaran els periodistes i/o 

corresponsals que treballin actualment o hagin treballat pels diaris seleccionats, des del 2010 

fins a l’actualitat, per al posterior anàlisi de contingut, que s’explicarà a continuació. 

Les entrevistes en profunditat en relació al públic objecte de l’estratègia de la Generalitat es 

realitzaran a les següents persones: 

• Matthew Moffet, corresponsal del Wall Street Journal a Espanya i Portugal 

• Raphael Minder, corresponsal del New York Times a Espanya 

• Cap de política internacional del Washington Post  

 

A l’annex, es mostren les plantilles amb els guions de les entrevistes que es realitzaran als 7 

responsables del govern en el desplegament d’una estratègia de diplomàcia pública 

governamental, així com als tres periodistes dels diaris escollits de referència als Estats Units45.  

 

Tècnica Metodològica 2. Anàlisi de contingut de les publicacions i fons documentals  

Com ja s’ha assenyalat a l’estat de la qüestió, les activitats encaminades a informar i a influir en 

els líders d’opinió dels Estats Units, en el marc de l’estratègia de diplomàcia pública, abarca des 

de les relacions bilaterals establertes entre Catalunya i els Estats Units, els viatges institucionals 

de delegacions catalanes al país des del 2010 fins als contactes permanents del govern establerts 

amb agents d’informació, policy-makers i generadors d’opinió nord-americans, així com la 

participació a activitats organitzades per diferents organismes i entitats nord-americanes. 

 

45 Veure a l’Annex. 9.1 
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L’anàlisi de contingut del material i publicacions és de tipus quantitatiu i té la intenció de 

quantificar el nombre de publicacions i material dissenyat pel govern a l’exterior i distribuït als 

Estats Units durant l’aplicació del PAEGC (2010-2015): 

 

• Nombre de follets institucionals, butlletins informatius, newsletters, diaris i revistes 

editats sobre Catalunya (en paper o digitals), portal webs i xarxes socials, amb 

l’objectiu de projectar Catalunya a l’exterior, i el material distribuït als EUA. 

• Nombre de comunicats de premsa i reports enviats als generadors d’opinió dels 

EUA 

 

En referència a l’anàlisi de contingut de les fonts documentals oficials, es comptabilitzaran els 

contactes i relacions establertes pel govern amb els principals líders polítics i d’opinió nord-

americans que s’hagin fet públiques a les webs del govern i els diferents organismes vinculats a 

l’acció exterior del govern. En concret, es comptabilitzarà el següent:  

 

• Nombre de conferències, congressos i seminaris que ha participat el govern de 

Catalunya als EUA  

• Nombre de programes de visitants nord-americans per conèixer Catalunya i la seva 

política exterior (press trips) 

• Nombre de viatges institucionals realitzats pel govern als EUA i contactes establerts 

amb policy-makers, líders d’opinió, think tanks i altres skateholders dels EUA 

• Nombre de reunions i entrevistes públiques realitzades pel govern amb els 

principals agents d’informació dels EUA 

• Nombre d’entrevistes públiques ofertes pel govern a mitjans de comunicació nord-

americans 

• Nombre de programes d’atracció d’acadèmics i investigadors nord-americans a 

Catalunya 

• Nombre de programes d’intercanvi educatiu amb estudiants nord-americans 

 

Les principals fonts documentals oficials que s’utilitzaran per realitzar l’anàlisi del material i 

informació pública del govern seran les següents: 

 

• Sala de Premsa del Govern. Generalitat de Catalunya  

www.gencat.cat/premsa 

• Web de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.  
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www.afersexteriors.gencat.cat 

www.gencat.cat/premsa/afersexteriors 

• Web de la Secretaria de Comunicació del Govern.  

www.gencat.cat/mitjansdecomunicacio 

• Web del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya.  

www.diplocat.cat 

 

 

6.4.2. 2a Fase metodològica: anàlisi de contingut dels mitjans 
 

La segona fase de la recerca es proposa realitzar un anàlisi de contingut de les notícies 

publicades sobre Catalunya en els principals mitjans de comunicació nord-americans des del 

mes d’abril de 2010, coincidint amb el primer mes d’aplicació del Pla de l’Acció Exterior del 

Govern fins al desembre de 2015, data que es es preveu la fi de vigència del Pla. L’anàlisi 

permetrà observar la repercusió que ha tingut l’aplicació de les estratègies de comunicació i 

relacions públiques per tal d’ augmentar el coneixement de Catalunya entre l’opinió pública 

nord-americana i fins a quin punt han pogut influir els missatges de comunicació emesos des del 

govern en el contingut dels mitjans. L’estudi, per tant, permetrà examinar el poder d’influència 

dels actors governamentals en l’establiment de l’agenda política a la premsa nord-americana.  

 

En aquesta fase de l’estudi, doncs, cal avaluar i mesurar els efectes esperats de l’execució de 

l’estratègia de diplomàcia pública del govern. Tal com ja s’ha assenyalat a la construcció del 

model d’anàlisi, es consideraran els efectes esperats, és a dir, possibles efectes mesurables els 

següents: 

a) Augment o disminució de la cobertura mediàtica de Catalunya a l’exterior (Estats 

Units) 

 

b) Augment de l’opinió favorable o desfavorable a la imatge que el govern de 

Catalunya vol donar a l’exterior (Estats Units), d’acord amb el Pla de l’Acció 

Exterior 

 

En el següent quadre, s’especifiquen els objectius i les hipòtesis que s’hauran de validar 

mitjançant la realització de les entrevistes en profunditat:  
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Figura 14. Objectius, hipòtesis generals i hipòtesis específiques de la 2a Fase de la recerca 

 
 

OB2: Determinar fins a quin punt els 

instruments de comunicació i relacions 

públiques utilitzats pel govern de 

Catalunya en el marc de l’estratègia de 

diplomàcia pública del Pla de l’Acció 

Exterior (2010-2015) han resultat 

eficaços per augmentar l’atenció 

mediàtica sobre Catalunya ens els 

mitjans de comunicació nord-

americans 

 

 

 

 

 

 

H2: L’estratègia de diplomàcia pública 

del govern dirigida als públics 

estratègics nord-americans ha contribuït 

a augmentar significativament l’atenció 

sobre Catalunya als mitjans de 

comunicació dels EUA. 

 

H2.1:  El grau d’influència de l’agenda 

política del govern en l’agenda mediàtica 

nord-americana és major en els mitjans de 

comunicació de l’est del país, degut a la major 

presència física d’oficines de representació.   

 

H2.2: Durant l’aplicació de l’estratègia de 

diplomàcia pública del govern,  les notícies 

referides a Catalunya han estat vinculades més 

a elements polítics i simbòlics, que a temes 

econòmics o turístics. 

 

H2.3: L’estratègia de comunicació i relacions 

públiques internacionals del govern català, en 

el marc del PAEGC (2010-2015), ha contribuït 

a la publicació de frames favorables a la seva 

política i als seus interessos en els mitjans 

nord-americans. 

 

 

Delimitació de l’univers, mostra i unitats d’anàlisi 

Seguidament, cal explicitar les unitats d’anàlisi que formaran part de l’univers de la 

investigació. L’univers de l’estudi, en aquest cas, està constituït per totes les peces 

periodístiques amb referència a l’objecte d’estudi - la realitat política, econòmica, social, 

cultural, turística i esportiva de Catalunya – que s’hagin publicat a les capçaleres d’informació 

general digital d’àmplia difusió als mitjans dels Estats Units durant el període d’aplicació del 

Pla de l’Acció Exterior (2010-2015). El període d’anàlisi serà a partir de l’abril de 2010, mes en 

què entra en vigència el PAEGC fins el desembre del 2015, any que finalitza la vigència del Pla.  

Tanmateix, cal indicar que a l’estudi s’observarà únicament una part de l’univers, constituïda 

per les unitats d’anàlisis dels tres diaris de referència escollits. La mostra, per tant, es 

seleccionarà d’acord amb els objectius i la finalitat de l’estudi. Les unitats d’anàlisi seran tots 

els exemplars publicats des del mes d’abril de 2010 fins al desembre de 2015, de cada una de les 

capçaleres seleccionades. 

L’estudi analitzarà tres diaris de referència dels Estats Units i dues agències de notícies nord-

americanes. Seran objecte d’anàlisi tant els articles d’opinió com els textos informatius dels 

diaris seleccionats. Els diaris de referència seleccionats per examinar la repercussió de 
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l’estratègia de diplomàcia pública del govern català als mitjans de comunicació nord-americans, 

són:   

 

• The New York Times 

• The Wall Street Journal 

• The Washington Post 

 

Els criteris que s’ha seguit per a la selecció són tres: (1) han de ser diaris de tirada nacional, no 

estatals, (2) han de ser diaris on el govern tingui representació, mitjançant la ubicació d’oficines 

institucionals i polítiques, comercials i culturals i (3) han de ser diaris de tirada internacional 

que fixin l’agenda internacional tant pel suport digital com per a l’imprès.   

 

Per a la finalitat de l’estudi, no interessa tant escollir les capçaleres més llegides als EUA. El 

que interessa en l’estudi és seleccionar els diaris d’ èlit nacional que fixen l’agenda temàtica 

internacional. Una de les hipòtesis que planteja l’estudi és que el govern català, en el marc de 

l’estratègia de diplomàcia pública, manté contacte amb els líders d’opinió pública dels Estats 

Units, entre els quals s’inclouen els agents d’informació dels diaris de més tirada als Estats 

Units. Per aquest motiu, s’espera que els contactes establerts amb els mitjans i el canals de 

comunicació utilitzats pel govern català seran majors a l’àrea geogràfica on disposa de seus 

físiques des d’on poder exercir la influència directament.  

 

Tenint  en compte el factor geogràfic, cal indicar que la delegació del Govern als Estats Units 

d’Amèrica, així com altres representacions del govern com ara l’Institut Ramon Llull i 

l’Agència de Turisme de Catalunya,  estan ubicades a Nova York. Per altra banda, s’ha 

seleccionat el Washington Post que, tot i no estar ubicat a Nova York, està a prop de les 

representacions polítiques i mediàtiques més importants del país. D’altra banda, cal destacar que 

el govern ha obert aquest any una altra oficina de representació política i institucional a 

Washington, motiu pel qual s’ha cregut rellevant incloure a la mostra un diari de referència 

d’aquesta ciutat. Es preveu, doncs, que l’abast d’acció del govern hagi estat més intens  a la 

zona de l’est del país. Des del punt de vista de l’investigador, s’espera que serà més pertinent i 

rellevant per a l’estudi examinar aquells diaris  amb els quals s’espera que el govern hagi 

mantingut relacions més estretes i permanents. El factor geogràfic és, per tant, un dels principals 

criteris de selecció.  
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En definitiva, tot i que probablement les capçaleres escollides no representen la totalitat de la 

indústria de la premsa nord-americana, els seleccionats són diaris de tirada nacional que fixen 

l’agenda internacional i cobreixen un ampli ventall de la premsa nord-americana. 

 

La obtenció i recopilació de les notícies i articles d’opinió digital es realitzarà mitjançant la 

consulta a les hemeroteques digitals de cada mitjà, bé mitjançant la recerca a la base de dades 

internacionals Mynews Online o mitjançant la recerca directa a la web de notícies com el google 

news i yahoo news. Cal destacar la pertinència d’utilitzar aquestes bases de dades de premsa, ja 

que permet, per una banda, accedir a desenes de milers de fonts internacionals en un únic accés 

unificat i, per altra banda, permeten obtenir informació retrospectiva.   

 

L’ús de bases de dades de la premsa internacional també és útil per a l’estudi, ja que no només 

es limita a la informació publicada a la web, sinó que també inclou informacions publicades de 

forma impresa originàriament. Per això, a l’anàlisi s’utilitzarà també la base de dades Lexis-

Nexis, basant-se en l’anàlisi de contingut de les notícies i articles publicats en els quatre diaris 

citats. Les paraules clau com « Catalonia », « Catalan » o « Barcelona », seran utilitzades per 

localitzar les notícies i articles d’opinió en els mitjans digitals nord-americans.   

En relació al tipus d’unitat d’anàlisi, el projecte tindrà en compte tant les notícies, breus i 

articles d’opinió en suport digital dels tres diaris citats. Tot i que l’estratègia de diplomàcia 

pública del govern té per objectiu involucrar l’opinió pública internacional en la política exterior 

de Catalunya, també té per objectiu la projecció de la cultura  i la llengua catalanes a l’exterior. 

Per aquest motiu, l’anàlisi es farà atenent a diferents categories temàtiques.   

És per aquest motiu que, en primer lloc, caldrà examinar la freqüència de vegades que 

s’esmenta Catalunya en els mitjans de comunicació nord-americans. En aquest sentit, es 

comptabilitzaran i s’analitzaran tots aquells textos – notícies, articles d’opinió i editorials - que 

facin referència a Catalunya, tant si apareixen en el titular com en el cos del text. Es tindran en 

compte aquells textos que parlin d’Espanya, sempre i quan facin referència a Catalunya en 

algun moment del text i n’aportin informació rellevant. De la mateixa manera, en el cas que el 

text parli de Barcelona, només es tindrà en compte per a l’anàlisi si en el contingut s’esmenta 

explícitament la vinculació de la ciutat amb Catalunya. Per tant, si en una determinada notícia 

només s’utilitza el terme Barcelona o Espanya i no es fa referència al terme “Catalunya”, 

“societat catalana” o “regió catalana”, no formarà part de la mostra d’anàlisi. 
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A l’annex, s’ha recollit una petita mostra de textos periodístics recollits de cada diari seleccionat 

des de l’abril de 2010 fins a l’actualitat (Vegeu a l’apartat 9.2 de l’Annex). 

 

 Univers 2. Textos periodístics 

 

Univers: Conjunt de textos – notícies, breus i articles d’opinió – que facin referència a 

Catalunya, bé en el títol de la notícia o bé en el seu contingut, de temes polítics, econòmics, 

socials i culturals, recollits durant el període d’aplicació del Pla de l’Acció Exterior del Govern. 

 

Mostra: Els exemplars complets dels tres diaris digitals (El New York Times, Wall Street 

Journal i el Washington Post), corresponents al període comprès entre  l’1 d’abril de 2010 fins 

al 31 de desembre del 2015. S’ha escollit des de l’1 d’abril de 2010 perquè és quan comença a 

desplegar-se l’estratègia de diplomàcia pública del Pla de l’Acció Exterior de la Generalitat, 

aprovat el mes de març del mateix any. El període finalitza quan es preveu que acabi l’aplicació 

del Pla de l’Acció Exterior (desembre 2015).  

 

Unitats d’anàlisi: (1) El text informatiu (2) la font informativa (3) temes (presència, 

importància), (4) les paraules del text 

 

Anàlisi de contingut dels mitjans de comunicació nord-americans 

 

D’acord amb el segon objectiu principal de l’estudi, i, per tal de validar la hipòtesi general 

relacionada (H2) i les tres hipòtesis secundàries relacionades (H2.1, H2.2 i H2.3), es procedirà a 

realitzar un anàlisi de contingut de les notícies i articles d’opinió sobre Catalunya de la premsa 

digital nord-americana durant l’aplicació de l’estratègia de diplomàcia pública (2010-2015). 

 

El mètode d’anàlisi de contingut comporta “l’aplicació d’uns procediments tècnics precisos 

(com ara el càlcul de les freqüències relatives dels termes utilitzats)” (Quivy, 2001:220).  

L’anàlisi de contingut com a tècnica de recollida d’informació científica, permetrà captar no 

només el sentit manifest del text dels diferents diaris, sinó també el contingut latent, informació 

relativa a les característiques personals o socials de l’autor del missatge, així com respecte al 

públic al qual va dirigit el text (Ruiz Olabuénaga, 2012). 

 

Tot i que en la teoria metodològica el mètode es divideix en l’anàlisi quantitatiu i l’anàlisi 

qualitatiu, l’anàlisi de contingut que es portarà a terme combina ambdós elements. Com afirma 
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Quivy les distincions entre ambdues “són enormement genèriques: les diferències entre els dos 

tipus d’anàlisi no són tan clares, i alguns dels mètodes els fan servir tots dos alhora”( 2001:222). 

 

L’anàlisi examinarà com els mitjans de comunicació nord-americans  presenten a personatges i 

institucions catalanes (esportives, culturals, científiques, etc.) i quins són els temes més tractats 

entre 2010 i 2015. Es proposa, doncs, començar amb la creació de categories per al contingut 

que s’analitzaran posteriorment per tal de classificar la informació estreta dels textos. En segon 

lloc, es codificarà la informació obtinguda i s’interpretaran els resultats obtinguts46.  

 

De les diferents categories de mètodes d’anàlisi de contingut, l’estudi es basarà en les anàlisis 

temàtiques, així com en les anàlisis formals47. Les anàlisis temàtiques posen de manifest les 

representacions socials i judicis dels emissors, a partir de: 

 

• L’anàlisi categorial. Consisteix a calcular i comparar les freqüències de 

determinades característiques (els temes evocats), agrupats prèviament en 

categories. Aquest anàlisi es basa en la hipòtesi segons la qual la freqüència en 

l’aparició d’una certa característica denota la importància que té pel locutor. Es 

tracta d’un anàlisi eminentment quantitativa” (Quivy, 2001: 222). Aquest anàlisi 

serà adequat er validar la hipòtesis H2.2.del projecte. 

 

• L’anàlisi avaluatiu. En aquest cas s’estudia no només la freqüència dels judicis o 

opinions, sinó també la connotació, si és positiva o negativa. 

 

Entre les diferents tècniques d’anàlisi, s’ha optat per un anàlisi de contingut a partir de la teoria 

de l’agenda-setting. La teoria de l’agenda-setting permet establir algunes metodologies útils per 

a l’estudi de la informació periodística que reuneixen, per una banda, la fiabilitat de les dades 

constatables i verificables immediatament que aporta l’anàlisi de contingut i, per altra banda, 

incidir en els aspectes interpretatius o simbòlics de la construcció simbòlica de la realitat 

(Vilches, 2011). Per al present estudi, es farà especial èmfasi en el criteri d’atenció, els quals 

indiquen els aspectes qualitatius de les estructures periodístiques relacionades amb la major o 

menor visibilitat dels esdeveniments o actors de la informació, i el criteris d’importància o 

rellevància (salience), que permeten seleccionar esdeveniments transformats posteriorment pels 

mitjans en notícies. (Vilches, 2011).  

 

46 Wimmer i Dominick (2001 : 14-150) 
47 Categories i variantsestretes de Laurence Bardin a l’analyse de contenu, PUF, Paris, 1983. 
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Per altra banda, s’utilitzarà la teoria del framing per tal d’identificar els enquadraments, és a dir, 

temes clau i punts de vista, utilitzats per la premsa nord-americana per referir-se a Catalunya i a 

la seva realitat política, econòmica, social i cultural. Com s’ha explicat en el marc teòric, la 

teoria del framing consisteix en dos processos. El primer consisteix en el procés de selecció i 

disseminació de la realitat a través de diversos canals, especialment a través dels mitjans de 

comunicació.  El segon és el procés a través del qual l’orientació o actitud d’un audiència 

determinada és influïda (Entman, 2004). Pel present projecte, s’estudiarà bàsciament el primer 

procés. 

 

A partir de les notícies i articles d’opinió recollits en els diaris citats, s’examinaran els missatges 

de fons en la cobertura de les notícies sobre Catalunya en aspectes relacionats amb la temàtica 

(política, econòmica, cultural, etc), l’atenció i freqüència que el diari dóna a un cert  tema, la 

seva importància dins el format del diari (posició en el diari), el to o valoració de la notícia, les 

fonts directes i indirectes citades i les paraules clau utilitzades per referir-se a Catalunya.   

 

D’acord amb els objectius definits i les hipòtesis plantejades, el procés de tractament i anàlisi de 

contingut dels textos es dividirà en dues etapes d’anàlisi: 

 

A. Anàlisi d’Agenda (agenda-setting). Es realitzarà un anàlisi de contingut de les agendes 

informatives dels diaris digitals de referència, atenent al criteri d’atenció, freqüència i 

importància. Amb aquest anàlisi es donarà validar la hipòtesi H2.1 i H.2.2, és a dir, en 

primer lloc, permetrà saber si hi ha tingut lloc un augment significatiu de la cobertura de 

Catalunya als mitjans de comunicació de la zona est dels Estats Units com a resultat de 

l’estratègia de diplomàcia pública del govern, i, en segon lloc, permetrà determinar si 

les notícies referides a Catalunya han estat vinculades més a elements polítics i 

simbòlics que a temes més relacionats amb l’àmbit econòmic o turístic. 

 

B. Anàlisi dels enquadraments (frames) i de les fonts d’informació. Es realitzarà 

l’anàlisi de contingut d’una mostra de textos periodístics que permetin identificar les 

paraules clau amb què la premsa nord-americana es refereix a Catalunya i els punts de 

vista (positiu, negatiu o neutre) de la notícia. Per altra banda, també es realitzarà un 

anàlisi de les fonts directes i indirectes de cada notícia. Amb aquest anàlisi s’espera 

validar  la hipòtesi H2.3, és a dir, observar el grau de coincidència entre l’agenda 

política del govern català i la del diari. Del grau de convergència entre ambdues 

agendes, es podrà observar el poder d’influència mediàtica del govern català per establir 

el contingut sobre Catalunya en els mitjans de comunicació nord-americans. 
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Ambdós anàlisis ajudaran a validar la hipòtesi general de la segona fase del projecte (H2), que 

afirma que l’estratègia de diplomàcia pública del govern dirigida als públics estratègics nord-

americans ha contribuït a augmentar significativament l’atenció sobre Catalunya als mitjans de 

comunicació dels EUA. 

 

A. Anàlisi d’agendes (Validació H2.1 i H2.2) 

 

Per a l’anàlisi de les agendes, es partirà de la concepció de frame proposada per Entman (1993), 

que dóna importància al criteri de la prominència i la freqüència d’informació oferta sobre un 

determinat tema en els mitjans, per avaluar-ne l’emmarcament o frame. Per examinar la 

repercussió de l’estratègia de comunicació del govern a l’hora d’establir l’agenda dels mitjans, 

s’utilitzarà la metodologia proposada per Spiro Kiousis (2004). L’autor vincula la teoria de 

l’agenda-setting amb el concepte de rellevància mediàtica (media salience) i aporta tres 

dimensions del concepte: atenció, prominència i valència. L’atenció fa referència a al “volum 

d’informació dedicat per un mitjà a un tema”. La prominència fa referència a la importància que 

es dóna a un tema en un text o mitjà. Finalment, la valència està relacionada amb el to d’un 

determinat tema, si és positiu, negatiu o neutre” (Kiousis, 2004:74). 

El primer indicador seleccionat és el criteri d’atenció. S’entén per atenció “el volum 

d’informació que un text dedica a cada ítem” (Kiousis, 2004:74). En aquest cas, s’analitzarà 

l’espai dedicat a cobrir notícies sobre Catalunya per a cada categoria o ítem. Es 

comptabilitzaran aquelles paraules empleades per explicar cada categoria. El segon indicador fa 

referència al grau d’importància que cada publicació atorga a la notícia. Es procedirà, doncs, a 

classificar les notícies segons la importància de la notícia. 

 

Les variables d’anàlisi d’aquest indicador són les següents: 

 

Atenció i/o freqüència de la notícia 

 1a variable (atenció): Nombre total de textos en la cobertura informativa del diari que 

fan referència a un mateix esdeveniment o afer polític, social, turístic, esportiu, etc. 

 2a variable (dimensió o freqüència): Nombre de paraules dedicades a explicar un 

mateix esdeveniment o afer de Catalunya. Es categoritzaran de l’1 al 4 (1=Menys de 

500 paraules; 2=De 501 a 1.500 paraules; 3=De 1.501 paraules; 4=Més de 3.000 

paraules)  
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Pel que fa al criteri de la importància de la notícia, un aspecte important a analitzar és el format 

de la informació, un tema molt important si es pretenen analitzar els diaris digitals. Tal com 

afirmen els autors, alguns conceptes generals del diari digital permeten elaborar un anàlisi de les 

agendes en aquests diaris a través dels recursos d’accés, els enllaços, nodes, etc (Vilches, 2011). 

Tot i que es ressalta la importància de comptar amb la informació incònica animada i la 

informació sonora en les investigacions de les agendes informatives dels diaris digitals que a 

part de la informació textual i icònica estàtica, el present anàlisi només tindrà en compte els dos 

tipus de suport que coincideixen amb els dels mitjans en paper: el textual i l’icònic estàtic.    

 

Importància (posició que ocupa la notícia en el diari)  

 

 1a variable:  Format. (1=Text sol, sense elements gràfics ni imatges; 2= Text 

acompanyat d’elements gràfics i imatges)  

 
 2a variable: Posició que ocupa Catalunya en la notícia del diari. S’indicarà amb el 

número corresponent si en el text: (1) Catalunya apareix de manera secundària dins 

d’una notícia d’altres regions o més genèriques (Espanya, UE); (2) Catalunya 

(elements de la seva realitat política, social o cultural) apareix com la protagonista de 

la notícia.  

 

B. Anàlisi del frame, les fonts d’informació i punts clau (Validació H2.3) 

 

Per tal de donar resposta  a l’objectiu OB2.2 i validar la hipòtesi proposada H2.2, per a cada 

unitat d’anàlisi es procedirà a realitzar l’anàlisi dels següents indicadors: 

 

a) Valoració i punt de vista (emmarcament o frames) 

b) Anàlisi de les fonts  

c) Paraules clau  

 

Aquesta metodologia és molt comuna en els estudis sobre influència dels mitjans i permetrà 

observar si els frame (polític i simbòlic) del govern català coincideix amb el frame mediàtic.  

Com ja s’ha assenyalat en el marc teòric, els estudis de  framing sovint es relacionen amb els de 

l’agenda-setting. Això succeeix perquè sovint els estudis de framing corresponen al segon nivell 

de la teoria de l’agenda-setting. En el primer nivell, s’estudien aquells elements que l’agenda 

mediàtica estableix com a predominants. En el segon nivell, els mitjans també poden indicar 
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com s’ha de valorar un determinat fenòmen (McCombs, 2006). Aquest punt és on s’uneixen les 

dues teories.  

 

Pel que fa a l’emmarcament o frame, s’avaluarà el to del missatge, si és positiu, neutral o 

negatiu, d’acord amb la categoria temàtica. El frames analitzats faran referència a cada una de 

les notícies sobre diversos temes d’interès, ja siguin relacionats amb la política, l’economia, la 

cultura o el turisme. Es procedirà a analitzar el to o valoració de cada frame, seguint el model 

d’Aira (2007)  

 

a) To avaluatiu (positiu, negatiu o neutre) 

 

 Anàlisi del to (frame positiu, neutral o negatiu) 

1a variable= positiu (es posa èmfasi en els aspectes positius del fenomen o 

esdeveniment); negatiu (la informació emfatitza els aspectes negatius o conflictius del 

fenomen o esdeveniment); neutre (no s’identifica frame) 

 

Les fonts informatives són crucials en el procés de producció informativa. Les fonts influeixen 

en la producció informativa i tenen un rol imprescindible en l’agenda temàtica dels mitjans 

(Gilboa, 2008). Les fonts oficials o provinents dels governs tenen més facilitats a l’hora 

d’influir  en la producció informativa (newsmaking) i tenen una major autoritat i legitimitat 

pública (Tuchman, 1983). Diversos estudis afirmen que les relacions que els governs 

estableixen amb els mitjans influeixen en el tractament positiu o negatiu de les notícies (Lee, 

2007; ). Altres autors, en canvi, creuen que són els factors ideològics , de rutina de mitjans i 

organitzatius els que influeixen més en el contingut dels mitjans (Shoemaker i Reese, 1991).   

 

El govern té possibilitats de poder influir en l’agenda mediàtica a través també de les 

declaracions oficials. Actualment, en l’àmbit del periodisme ha sorgit amb força el concepte de 

periodisme de declaracions, que implica la reproducció del missatge i l’opinió de les fonts sobre 

un tema d’actualitat sense tenir en compte els fets. Aquest tipus de periodisme és caracteritza 

per l’ús habitual de fonts indirectes, que eludeixen citar la font oficial del govern (Quesada, 

2012).   

 

En relació a l’anàlisi de les fonts de cada un dels textos periodístics, en el present estudi 

s’extrauran totes les cites directes i indirectes. Es calcularà la quantitat de vegades que cada 

diari es refereix a fonts oficials del govern català en el conjunt de la cobertura informativa. Es 
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recomptarà la quantitat de paraules. A la plantilla de registre, es codificaran les fonts a partir de 

diverses variables, entre les quals s’inclou:   

 

b) Anàlisi de les fonts d’informació 

 

 1a variable: Tipus de font: (1) font testimonial (2) font documental (0) no s’identifica 

 2a variable: Descripció de la font d’informació (Nom i cognom de la font testimonial, 

descripció de la font testimonial) 

 3a variable: Tipus d’actor: (1) líder polític català; (2) membre d’un think tank o entitat 

civil catalana; (3) periodista o corresponsal o (0) si no és font testimonial. 

 4a variable: Espai dedicat a cada font. S’utilitzarà el recompte de paraules com a unitat 

de mesura. 

 

L’anàlisi de les fonts permetrà identificar el grau d’influència dels actors governamentals en 

l’establiment de l’agenda política en els diaris analitzats i determinar en últim terme el seu 

poder d’influència en els mitjans. Posteriorment, es realitzarà un anàlisi de contingut per 

determinar en quins termes els mitjans de comunicació nord-americans s’han referit a Catalunya 

des del mes de maig de 2010 fins al desembre de 2015, si vinculen directament Catalunya amb 

Espanya o no, si utilitzen Barcelona per referir-se a Catalunya, etc. 

 

Per tal d’observar com es defineix Catalunya i en quins termes, s’identificaran les paraules claus 

per referir-se a Catalunya, així com els substantius, els adjectius i els verbs utilitzats per 

qualificar a Catalunya. Concretament, s’identificaran els referents i els adjectius qualificatius 

 

c) Anàlisi de les paraules clau 

   1a variable: Paraules utilitzades: Definició de Catalunya, Llengua, Educació i Cultura 

   2a variable: Adjectius qualificatius 

 

Per tal de donar resposta als objectius plantejats i validar les hipòtesis relacionades, per cada un 

dels textos periodístics (unitats d’anàlisi), s’omplirà una fitxa que inclourà, per una banda, les 

dades d’identificació bàsiques de cada text, secció o àmbit temàtic, gènere periodístic, paraules 

clau, fonts d’informació i emmarcament (frame favorable, desfavorable o neutre a l’agenda del 

govern). La fitxa de registre inclourà, a més de la data (any, mes i dia de publicació) els set 

indicadors plantejats: 

 

1- Àmbit temàtic (política, economia, cultura o llengua, societat, esport i turisme) 
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2- Gènere periodístic (notícia, reportatge, article d’opinió, columna, crònica, 

entrevista,  breu) 

3- Esdeveniment 

4- Atenció o freqüència 

5- Valoració o to avaluatiu (positiu, negatiu o neutre) 

6- Fonts d’informació 

7- Paraula clau 

 

L’anàlisi es realitzarà a partir de l’elaboració d’una plantilla de registre per any de cada diari en 

el qual s’anotaran els diferents indicadors esmentats, que permetran el buidatge de la informació 

dels textos per al posterior anàlisi. Es realitzarà una plantilla de registre d’anàlisi amb la 

informació bàsica del diari, les categories temàtiques, la valoració positiva, negativa o neutre de 

cada un de les categories tractades, entre d’altres indicadors (Igartua i Muñiz, 2004). La plantilla 

seguirà el model proposat per Igartua et al. (2005), que s’adaptarà a l’estudi actual segons les 

necessitats i l’abast de l’anàlisi.  
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7. Planificació de la recerca 
 

Ens els apartats anteriors, s’han exposat els objectius i hipòtesis de la recerca, s’ha explicat el 

marc metodològic i els principals conceptes de recerca, en els quals s’han indicat les 

dimensions, els components i els indicadors d’acord amb el marc teòric de la investigació. 

S’han mencionat les metodologies aplicades per cada hipòtesi i indicador, corresponents a les 

dues fases de la recerca. I seguidament, s’han explicat amb més detall les tècniques 

metodològiques associades a cada metodologia. En el present apartat, es fa una planificació de 

la temporalització de la tesi doctoral.  

 

Es preveu que la investigació doctoral tingui una durada de tres anys, des de la finalització del 

màster fins la lectura de la tesi. El calendari de la recerca està dividit en tres fases que 

corresponen als tres anys de les recerca: 

 

 Fase 1: Exploració i selecció del corpus d’anàlisi 

Aquesta fase s’inciarà a partir del setembre de 2014 i en ella s’ampliaran les lectures i el 

marc teòric per a l’anàlisi de l’estudi de cas. S’ampliarà l’estat de la qüestió existent 

d’acord amb els últims esdeveniments polítics del govern de Catalunya en matèria 

d’acció exterior i diplomàcia pública. En aquesta etapa, també es realitzaran entrevistes 

exploratòries als actors governamentals responsables del desplegament de l’estratègia 

de diplomàcia pública del govern, així com a acadèmics i experts en comunicació 

internacional governamental. Finalment, es seleccionarà el corpus d’anàlisi i 

esconstruirà el model d’anàlisi metodològic que serà aplicat a la segona fase. 

 

 Fase 2: Anàlisi i explotació de la informació 

Durant el segon any s’aplicaran les metodologies dissenyades per a cada objectiu de la 

recerca. Aquesta fase comportarà la realització de les tres etapes de recollida i buidatge 

de la informació obtinguda de: 1) les entrevistes en profunditat, 2) l’anàlisi material i 

fonts documental i 3) la selecció i anàlisi de contingut de la mostra.  

 

 Fase 3: Redacció resultats, validació d’hipòtesis i conclusions  

A partir de la informació recopilada durant la segona fase de la recerca, es procedirà al 

tractament i explotació de les dades obtingudes durant les dues fases de l’anàlisi. Es 

compararan les dades observades amb les hipòtesis plantejades i el marc teòric.  
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Seguidament, es redactaran els resultats de l’anàlisi i les conclusions de l’estudi, 

explicant les aportacions principals de la recerca ja sigui relatiu a l’objecte d’estudi o als 

coneixements de caràcter teòric. 

 

 

Taula 15. Descripció de les tasques de les fases i calendari temporal 

 

Principals tasques de recerca i calendari temporal 

Fases i calendari temporal Principals tasques 

Fase 1.                                
Exploració i construcció model 
d'anàlisi                                     
(2014-2015) 

Recopilació bibliogràfica                                          
Elaboració del marc teòric                                          
Revisió de l'estat de la qüestió                              
Entrevistes exploratòries                                      
Reformulació de la problemàtica                             
Redacció dels objectius i hipòtesis de la recerca                                               
Selecció del corpus d'anàlisi                                           
Disseny del model metodològic 

Fase 2.                                      
Anàlisi i explotació de les dades             
(2015-2016) 

Recollides de dades (1): realització de les entrevistes a 
actors governamentals i líders d'opinió nord-americans 
(transcripció de les entrevistes i buidatge de la informació)    

Recollida de dades (2): Anàlisi del material i fons 
documental del Govern de Catalunya (buidatge de la 
informació) 

Recollida de dades (3): Anàlisi de contingut dels textos 
periodístics seleccionats (anàlisi de les agendes, anàlisi 
temàtica, anàlisi de les fonts, paraules clau) 

Fase 3.                                   
Resultats, contrastació d'hipòtesis, 
i conclusions (2016-2017) 

Extracció i redacció dels resultats de les entrevistes en 
profunditat                                                               
Extracció i redacció dels resultats de l'anàlisi de contingut                                 
Contrastació dels resultats de la fase 1 i 2 de l'anàlisi 
metodològic  Contrastació d'hipòtesis                       
Redacció de les conclusions                                         
Revisió final i maquetació  
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9. ANNEXOS 

 

1.1.  Guió entrevistes en profunditat  

1A PLANTILLA ENTREVISTES  

1r Guió : Entrevista en profunditat a responsables de la política exterior de la Generalitat 

1. Context de l’entrevistat: 

• Càrrec directiu que ocupa a l’actualitat 

• Descripció de les seves funcions 

2. Quins són els objectius plantejats del govern amb relació al desplegament d’una estratègia de diplomàcia 

pública en el marc del Pla de l’Acció Exterior del Govern?  

3. Quin és el la imatge que des del govern es vol transmetre de Catalunya en els principals agents 

d’informació internacional? Quins valors i actius polítics, econòmics i cultural es vol destacar des del 

govern? 

4. Quin és el rol que ha assumit la Secretaria d’Afers Exteriors en el desplegament de l’estratègia de 

diplomàcia pública en el marc del Pla de l’Acció Exterior? Com s’ha coordinat amb les iniciatives de 

diplomàcia pública de les entitats de la societat civil? 

5. Quins instruments ha utilitzat el govern per mantenir informats als principals agents d’informació 

internacionals i influir sobre l’opinió pública internacional des del 2010? Quins són els punts claus de 

l’estratègia de diplomàcia pública? 

6. Quines han estat les principals activitats comunicatives desenvolupades per informar als líders de l’opinió 

pública internacional? En concret, als agents d’informació nord-americans i els mitjans de comunicació?   

7. Valoració de l’entrevistat. En quina mesura, les accions comunicatives han contribuït a donar a conèixer la 

política exterior del govern? Aquesta política s’ha basat en el trets diferenciadors i d’identitat o s’ha donat 

més importància als factors funcionals o pràctics?  

8. En l’aplicació de l’estratègia de diplomàcia pública especificada en el Pla de l’Acció Exterior, s’ha 

realitzat una planificació sistemàtica de les activitats comunicatives de manera que s’hagi pogut identificar 

els objectius, identificar els públics estratègics i valorar els efectes de la planificació?  

9. Quins han estat els principals canals utilitzat pel govern per establir contactes permanents amb els líders 

d’opinió internacionals? Especialment els mitjans de comunicació? Com s’estableixen aquestes relacions? 

I per a quin objectiu?  

10. Que creu sobre la creixent importància que estan adquirint els mitjans de comunicació com agents de 

diplomàcia pública i intermediaris de l’agenda política? De quina manera creus que els governs subestatals 

poden fer servir el mitjans de comunicació i les noves eines de comunicació social (xarxes socials)  per 

influenciar en l’opinió pública internacional? 

11. A quins interessos responia l’estratègia de diplomàcia pública en el seu inici? Responia als interessos 

d’augmentar l’autogovern, mostrar la identitat desitjada o bé responia a la necessitatd’accedir amb més 

facilitat als òrgans de presa de decisions internacionals? Ha canviat al llarg dels 5 anys d’aplicació? El 

últims esdeveniments polítics de Catalunya han canviat els objectius del desplegament de l’estratègia de 

diplomàcia pública? En quina mesura els instruments de comunicació han adquirit 

12. En l’àmbit de la comunicació, s’han sistematitzat les accions en el pla estratègic, operatiu u tàctic de 
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manera que s’hagin pogut conèixer els objectius, la identificació de les audiències i la promoció de les 

idees que donen suport a una determinada missió? 

13. Creu que les estratègies de comunicació en el marc de les estratègies de diplomàcia publica de les entitats 

subestatals, regions o nacions sense estat, poden resultar més eficaces per i influir en l’opinió pública 

internacional? Fims a quin punt?   

 

 
2A PLANTILLA ENTREVISTES 

2n Guió : Entrevista al Delegat del Govern de la Generalitat als Estats Units 

1. 1.- Context de l’entrevistat: 

• Càrrec directiu que ocupa a l’actualitat 

• Descripció de les seves funcions 

2. Quin paper te la Delegació en relació a la funció de reforçar les relacions amb els mitjans de comunicació i 

els líders d’opinió? Creu que s’han intensificat les relacions en aquests 5 anys? 

3. Quines han estat les principals activitats comunicatives desenvolupades per informar als líders de l’opinió 

i agents d’informació nord-americans? 

4. Com manté informats als principals agents d’informació internacionals dels EUA? (descriute els 

instruments, canals i rutines establertes en el  treball diari de la Delegació) 

5.- Des del seu punt de vista, creu que les relacions del govern amb els principals mitjans i generadors d’opinió del 

país han permès fomentar el diàleg, la confiança i l’intercanvi mutu? Fins a quin punt diria que s’han normalitzat 

aquestes relacions? Amb quins mitjans de comunciació o agencies d’informació matenen més el contacte o tenen 

més demanda d’informació?  

6.- Troba dificultats per fer arribar el missatge del govern de Catalunya als líders d’opinió i agents d’informació 

nord-americans? En cas afirmatiu, quins son els principals obstacles? 

7.- En l’aplicació de l’estratègia de diplomàcia pública especificada en el Pla de l’Acció Exterior (2010-2015), s’ha 

realitzat una planificació sistemàtica de les activitats comunicatives de la Delegació de manera que s’hagin pogut 

identificar els objectius i valorar els resultats? 

8.- De quina manera es coordina amb les iniciatives i activitats de diplomàcia pública dutes a terme per l’Institut 

Ramon Llull, l’Oficina Agència de Turisme de Catalunya i ACCIÓ? I amb les Comunitats Catalanes dels Estats 

Units? I amb les empreses catalanes establertes al país? 

9.- Quins són els principals espais (congressos, actes, conferències) els quals la Delegació participa? 

10.- Valoració. Des del seu punt de vista, com valora el resultat o efecte de l’aplicació de l’estratègia de DP als 

Estats Units d’Amèrica? Creu que ha augmentat l’atenció dels mitjans,liders d’opinió i think tanks per la realitat 

política, econòmica i cultural de Catalunya? Creu que l’augment de l’interès mediàtic per Catalunya ha estat més 

significatiu en els mitjans de comunciació de l’est del país? 

11.- Des del seu punt de vista, quines actuacions comunicatives contribueixen amb major mesura a augmentar la 

percepció i el coneixement de Catalunya entre els líders de l’opinió pública dels Estats Units?    

12.- Quins són els principals canals de comunicació a tracés dels quals la Delegació té relacions amb els periodistes i 

agents de la informació? Aquesta comunciació és fa de manera directa o intermediada? 
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3A PLANTILLA ENTREVISTES 

3r Guió : Entrevista en profunditat a responsables de comunicació i relacions públiques internacionals de la 

Generalitat 

1-. Context de l’entrevistat: 

• Càrrec directiu que ocupa a l’actualitat 

• Descripció de les seves funcions 

2.- Quin és el missatge que es vol transmetre de Catalunya en els principals agents d’informació internacional? 

Quins valors i actius polítics, econòmics i cultural es vol destacar des del govern? 

2.- Des del seu punt de vista, quina és la seva visió sobre el creixent poder dels mitjans de comunicació com a 

intermediaris entre l’agenda política i l’opinió pública? 

3.- Com creieu que el govern, a través del gabinet de premsa de la Secretaria de Comunicació, té possibilitats per 

establir determinats frames o emmarcaments favorables a la política del govern en els mitjans de comunciació i 

agències de comunicació internacionals? 

4.- Quin paper que se li ha donat a la comunicació i les relacions públiques en el planificació de l’estratègia de 

diplomàcia pública del govern durant el Pla de l’Acció Exterior (2010-2015)?  

5.- Com es coordina la Secretaria de Comunicació del Govern amb el Programa de Comunicació i Relacions 

Internacionals Eugeni Xammar creat el 2012? Existeixen plans i programes de comunicació conjunts per a 

l’estratègia de diplomàcia pública del govern? 

6.- Durant l’execució del PAEGC (2010-2015), s’han realitzat plans de comunicació i programes concrets destinats 

a públics o audiències específiques?  Com s’han desenvolupat i amb quins recursos? 

7.- Quina és la relació establerta amb els mitjans de comunicació estrangers? (descriure els instruments, canals i 

rutines establertes en el  treball diari)? Són relacions permanents o esporàdiques? Han augmentat durant els 5 anys 

d’aplicació del PAEG? Podria dir que es basen en l’intercanvi i la confiança mútua? 

8.- Quins mecanismes d’interlocució teniu amb els generadors d’opinió estrangers per projectar una imatge de 

Catalunya que reflecteixi els interessos, valors i qualitats principals de Catalunya? 

7.- Com a font oficial, creieu que teniu facilitats a l’hora d’influir en la producció informativa (newsmaking) a nivell 

internacional? Amb quins instruments i a través de quins canals? 

8.- De quins recursos i instruments disposeu per assegurar que les relacions internacionals que establiu amb els 

mitjans de comunicació internacionals influiran en un tractament en els mitjans internacionals favorables a la 

política del gover català? 

9.- De quines eines de comunicació social i digital (xarxes socials, internet, webs) disposeu per projectar Catalunya a 

l’exterior? Quines publicacions i materials?  

10.- Quina és la relació establerta amb els mitjans de comunicació estrangers? (descriure els instruments, canals i 

rutines establertes en el  treball diari)? Són relacions permanents o esporàdiques? Han augmentat durant els 5 anys 

d’aplicació del PAEGC? Podria dir que es basen en l’intercanvi i la confiança mútua? 

11.- A quins factors creieu que és degut un hipotètic augment de l’atenció mediàtica per Catalunya? Creieu que és 

degut els esdeveniments polítics ocorreguts a Catalunya els que han fet augment la cobertura dels mitjans 

internacionals? O hi te a veure l’estratègia de diplomàcia pública desenvolupada  Quina responsabilitat té el govern 

en el possible 
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4A PLANTILLA ENTREVISTES 

4r Guió : Entrevista en profunditatal Secretari General del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya 

(DIPLOCAT) 

1.- Context de l’entrevistat: 

• Càrrec directiu que ocupa a l’actualitat 

• Descripció de les seves funcions 

2.- Quines són les principals activitats desenvolupades pel Consell des de la seva creació el 2012?  

3.- En quina mesura l’òrgan col·labora amb el govern en el desplegament de l’estratègia de diplomàcia pública?  

4.- Quins són els instruments utilitzats per DIPLOCAT per fomentar el coneixement de Catalunya i els seus valors a 

l’exterior? Quins són els canals utilitzats? 

5.- Des la vessant comunicativa, quines són les actuacions principals que creu que pot aportar DIPLOCAT per 

augmentar el coneixement de la realitat política i social a altres països? 

6.- Creu que les relacions establertes per DIPLOCAT amb els generadors d’opinió internacional, think tanks o 

laboratoris d’idees i mitjans de comunicació internacionals són permanents i es basen en l’intercanvi mutu?    

7.- Quines han estat les actuacions destinades a la creació de la Marca Catalunya? Quin és el paper que te 

DIPLOCAT com a a coordinador de les iniciatives per  projectar la imatge de Catalunya a l’exterior? 

8.- Quins són els canals principalment utilitzats per establir  relacions amb els principals mitjans de comunicació 

internacional? 

9.- En l’aplicació de l’estratègia de diplomàcia pública especificada en el Pla de l’Acció Exterior, s’ha realitzat una 

planificació sistemàtica de les activitats comunicatives de manera que s’hagi pogut identificar els objectius, 

identificar els públics estratègics i valorar els efectes de la planificació? 

10.- Pots afirmar que les accions comunicatives, com a instruments de DP, que esteu utilitzan influeixen de manera 

directa en un augment de la cobertura mediàtica sobre Catalunya? On creieu que s’ha vist més aquest (suposat) 

augment de l’atenció internacional per Catalunya? 

 

 

9.2. Notícies de la premsa digital recollida en els tres diaris seleccionats  

(The New York Times, Wall Street Journal i Washington Post) durant 

el període 2010-2015 
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EUROPE NEWS JULY 17, 2011, 5:01 P.M. ET

By JONAT HAN HOUSE

BARCELONA — The powerful leader of Spain's Catalonia region is vowing to do his share to cut the country's
towering budget deficit, no matter the political cost, but is also calling on the central government in Madrid to
push ahead with major unfinished economic reforms.

Cutting the budget deficits of Spain's regions is one part of the country's challenge, along with narrowing the
central government's deficit and recapitalizing parts of its banking system, as it seeks to convince financial
markets of its creditworthiness.

Spain has come under scrutiny from investors again as the euro zone's debt crisis has escalated over the past
week. Spanish bond prices, like those of Italy, have suffered a selloff amid mounting concern over the festering
debt crisis centered on Greece.

Last week, Catalonia's government started talks with unions to extend the working hours of public-sector
employees in the northeastern region, while pushing forward with controversial plans to cut jobs and close some
public-health-system facilities.

"Catalonia is providing an example of how to face the problems and provide solutions, even if they are solutions
that provoke social backlashes," Catalonia President Artur Mas said in an interview last week in the Palau de la
Generalitat, a medieval palace in what used to be Barcelona's Jewish quarter. "We are willing to assume these
backlashes."

Mr. Mas wields considerable political and economic clout in a highly decentralized country in which regions
control more than one-third of spending and basic services like health and education. Catalonia is the second
most populous of Spain's 17 regions and has the biggest economy, as well as its own language and a history of
struggles against Madrid for greater autonomy. Furthermore, Mr. Mas's Convergence and Union party of
moderate Catalan nationalists is the third-biggest force in the Spanish Parliament and has been providing
important support to the embattled minority government of Socialist Prime Minister José Luis Rodriguez
Zapatero.

In the waning days of Mr. Zapatero's term—his four years are up in March—Mr. Mas is using his clout to try to
ensure the prime minister stays the course with overhauls to the country's ailing economy. Although Spain's
biggest opposition party, the conservative Popular Party, is calling for early elections, Mr. Mas said he would like
to see the government finish the cleanup of a banking system suffering from the collapse of a decadelong housing
boom and the overhaul of a rigid wage-bargaining system contributing to the country's 21% unemployment rate.

But, he warned, "If we see there isn't an agenda for reforms in October or November, there will have to be
elections this fall."

The Catalan leader is also pushing for a relaxation of central government restrictions on its debt issuance.
Despite a draconian 2011 budget that cuts expenditure by 10%, Catalonia is forecasting a budget deficit equal to
2.7% of its gross domestic product, twice Madrid's mandated target of 1.3%. Failure to comply with the target
means that Madrid clamps down on debt issuance in an effort to force greater budget cuts. Madrid hasn't been
allowing Catalonia much long-term debt issuance, forcing it to rely primarily on more expensive short-term debt
instruments.
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Catalonia has pledged it will meet its 1.3%-of-GDP target for 2012. Mr. Mas said that commitment, plus the
"strong efforts" it is making to cut costs in 2011 should persuade the central government to allow it to issue
cheaper long-term debt to refinance a €3 billion ($4.25 billion) one-year bond that matures in November. "I
think we could have some good news on this front in September or October," Mr. Mas said.

Sebastien Hay, analyst at Moody's Investors Service in Madrid, said being able to refinance the €3 billion bond
on favorable terms is the "key issue" for Catalonia at the moment. Moody's earlier this year downgraded
Catalonia to A3 from A2, citing the region's budget overruns and increasing financing difficulties.

Mr. Mas's government says it cannot meet its 2011 deficit target, maintaining that the financial situation it found
when it came to power in December was much worse than expected. Mr. Mas's ouster of the government of local
Socialist party leader José Montilla marked a point of inflection for the Socialists' national political fortunes.
Undermined by the deep economic crisis, the Socialists went on to lose control of six more regions in May and
opinion polls show Mariano Rajoy's Popular Party would win a resounding victory if national elections were held
today.

In addition, the new Catalonia government's move to sharply widen the expected budget deficit given by the
outgoing authorities has had a knock-on effect. Many other new regional governments are now threatening to do
the same. Mr. Mas said that he understood such revisions were "disquieting" for investors but that the central
government has room to compensate for regional budget overruns again this year, like it did last year. "My
impression is that Spain will comply with its 6%-of-GDP deficit target," he said. Last year, Spain had an overall
budget deficit of just over 9% of GDP.

Catalonia has also led the regional austerity push with some of the country's most painful budget cuts. Its plans
to cut funding to the treasured public-health service by 6% have triggered a strong popular backlash. On
Wednesday, more than one hundred white-smocked hospital workers gathered in front of the Palau de la
Generalitat to protest the closure of the small Dos de Maig hospital. Straining to make herself overheard over
blowing whistles, Sandra Marin said local citizens are alarmed at the prospect of the closure of the 50-bed
facility and its 410 workers are worried about their jobs. "They've said we will be relocated, but given the state of
the Catalan health system, we're not too optimistic," said the 37-year-old lung specialist.
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JANUARY 13, 2012, 3:36 PM GMT

Valencia is to Spain what California is to the U.S. and bond markets are increasingly taking note. That isn’t
because it too has (mostly) reliable sunshine, beautiful beaches and juicy oranges, but because it has amassed
more debt than it can comfortably manage.

After a massive spending and construction binge, the region has been left with Spain’s biggest credit-fueled
hangover.

As a result, much like the Golden State in the U.S., Valencia is Spain’s wobbliest regional credit. That was
underlined this week by Moody’s Investors Service after it pushed Valencia’s debt rating deeper into junk
territory. It is also coming through in bond markets, given the fat premium demanded these days by investors on
Valencian debt.

The yield on existing Valencian government bonds–a yardstick for the annual interest rate that the Generalitat
Valenciana would have to pay if it tried to raise new funds from the capital market–was quoted Friday at
between 14% and 20%, depending on the length of the loan.

By contrast, comparable one-to-six-year Kingdom of Spain bonds yielded between 2.75% and 4.3%%, having
come down sharply after a successful series of sovereign auctions. That yield gap–or spread–has ballooned
since mid-November by more than 12%.

By any measure that is an eye-popping and potentially cataclysmic move, even after taking into account the
highly illiquid nature of regional Spanish bond markets and the magnifying effect that might have on price moves.

Bond investors have good reason to worry. After all, it emerged earlier this month that Valencia was a week late
repaying a loan owed to Deutsche Bank and needed short-term bridging finance in order to do so. But Valencia
isn’t alone in being slapped around by the more discriminatory wind blowing through Spanish bond markets.

Independent-minded Catalonia, Valencia’s neighbor to the north and one of Spain’s richest regions, has also
been buffeted in recent weeks and seen the yield spread on its bonds jump by hundreds of basis points. For
debt maturing in just a year’s time it isn’t so bad, at around 0.02%, but for longer maturities questions are being
asked.

At 12% the indicative yield quoted by one Madrid-based bond trader on outstanding Catalonian government
bonds maturing in 2018 is almost three times higher than Spain’s. He reckons the reason for this is partly
because the belt-tightening efforts of the regions in highly decentralized Spain are lagging behind those of the
central government and partly because there is minimal international interest in Spanish regional debt.

All of which ratchets up the pressure on Spain’s new right-of-center government–which would prefer a more
centralized power arrangement, and its regional leaders, who would not–to find a workable plan of action to put
the indebted country’s finances on a more sustainable footing.

They are due to meet Tuesday. The widely held assumption is that the central government will step in to avert a
liquidity crunch, let alone a default, at the periphery. Otherwise, what is the point of Spain? Even so, it remains a
highly charged subject–and one that bond markets appear increasingly worried about.
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March 27, 2014, 12:35 PM ET

ByMatt Moffett

Shakira
Getty Images

The Catalonia region’s rivalry with Spain’s central government is one of Europe’s oldest blood
feuds—with money, nationalism and historic grudges all in play.

Now there’s a volatile new element: Shakira.

Just as Catalans are girding for a referendum late this year on breaking away from Spain, the mega-star
has triggered a dustup in Spain and endured vicious Twitter attacks by recording a version of one song
on her new, self-titled album in the Catalan language.

Spanish-language Twitter users, evidently taking her use of Catalan as a political endorsement, have
referred to her variously as “an imbecile,” “retarded,” “subnormal” and an “ape.” Wrote one: “I already
thought that Shakira was stupid but recording a song in Catalan has proven it.”

The Colombian star’s cover of the well-known Catalan pop song, “Boig Per Tu,” or “Crazy For You,” is
available on the edition of the CD sold in Spain, as well as on iTunes.

Her interest in singing in Catalan actually seems personal rather than political.  Shakira shares a
mansion in the Catalan capital of Barcelona with her partner, Gerard Piqué, who plays for the storied
FC Barcelona soccer club. In past interviews, she’s carefully avoided getting mixed up in Spain’s often
treacherous politics. Moreover, Spanish nationalists can take heart that she sings a Spanish translation
of the Catalan song, titled “Loca Por Ti,” on both the Spanish version of the CD and the one sold in the
U.S.

Shakira’s representatives didn’t return requests for comment.

After the initial insults on social media came a wave of jokes about the challenges of making sense of
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pop lyrics in any language. “Lots of fuss for the new Shakira song in Catalan, as though we could even
understand what she’s saying in the other ones,” one tweet read.

The controversy certainly isn’t hurting sales. Her album is at No. 2 on the iTunes albums charts.
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What would happen if Catalonia 
seceded from Spain?
By Brad Plumer Updated: November 21, 2012 at 3:27 pm 

This Sunday, millions of voters in Catalonia will go to the polls. And this isn't any 
ordinary election. Polls indicate that pro-independence parties are poised to win a 
big majority, which could pave the way for an eventual referendum on whether 
Catalonia should secede from the rest of Spain.

Catalan nationalism isn't exactly a new force. The region, which borders France, 
has its own language and has long seen itself as distinct from the rest of the 
country. But calls for independence have been growing louder during the euro 
zone debt crisis. Back in September, 1.5 million Catalans took to the streets for a 
pro-independence rally.

One big recent issue is taxes. As my colleague Edward Cody recently reported, 
Catalonia is one of the wealthiest regions of Spain, and many Catalans feel that 
their taxes are being used to subsidize other, poorer states. When the Spanish 
economy was booming, that was an annoyance. Now that Spain is locked in a 
never-ending recession, with unemployment at 25 percent, Catalans want a greater 
say in their own finances.

So what would happen if Catalonia did break away from Spain? A recent research 
note (pdf) from Credit Suisse has a few notable charts and estimates. Their basic 
takeaway is that secession would be economically disastrous — and for that 
reason it's unlikely to happen.

For starters, the rest of Spain would become much, much poorer. With 7.5 million 
people, Catalonia makes up 20 percent of Spain's economy, and its per-capita 
GDP is one-fifth higher than the rest of Spain. Catalonia by itself (CAT) would be 
roughly in line with the euro zone average. The rest of Spain (ES ex. CAT), by 
contrast, would be one of the poorest countries in the euro, down with Greece and 
Portugal:

At first, that looks like a pretty good deal for Catalonia. But there's a catch. If the 
region did formally secede, it might have to leave the euro and the E.U., at least 
temporarily. (European Commission President Jose Manuel Barroso has said that 
Catalonia would have to reapply for membership.) Leaving the euro could cause a 
fair bit of economic disruption. And Catalonia's regional government remains 
highly indebted — that would be a problem if it could no longer count on the euro 
zone's bailout funds.
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All told, Credit Suisse estimates that Catalonia's GDP would fall by as much as 20 
percent if it seceded, as businesses fled and trade with the rest of Spain suffered. 
"A 20% fall in Catalonia’s per capita income would leave Catalonia falling below 
the wealth level of the remainder of Spain," the report estimates. "And this is not 
taking into account the likely effects coming from capital flight, financial 
instability and the introduction of a new currency."

Indeed, that's one reason why Credit Suisse thinks the calls for independence are 
more of a bargaining ploy by Catalonia's government than a serious possibility. 
Not only would secession require a change to Spain's constitution — something 
the central government is unlikely to permit — but it could cause economic 
havoc. Indeed, as E.U. and Madrid keep emphasizing these questions, support for 
the separatist parties in Catalonia appears to be waning a bit in the polls.

"It is thus extremely unlikely," the report concludes, "that Catalonia chooses the 
option of declaring unilateral independence." Though, of course, that's still not a 
certainty.

© The Washington Post Company
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Finding the treasures 
beneath the concrete 
in Tossa de Mar, 
Spain 
By Kevin Craft, Published: March 14 

French painter Marc Chagall was so taken by 
the quality of light he found in Tossa de Mar 
that he nicknamed the Spanish coastal town 
“Blue Paradise.” 

As my wife and I lay in bed one evening, in a 
hotel a few blocks from Tossa’s main 
commercial drag, I found myself more fixated 
on the city’s noise, specifically that coming 
from the revelers outside our room.  

As is customary in many Mediterranean 
towns, evening social activities in Tossa begin 
at an hour well past my normal bedtime and 
continue long into the wee hours of the night. 
Before arriving in Spain, my wife and I had 
agreed to adjust, as best we could, to the 
Mediterranean style of living. But two days 
into our trip, a combination of prolonged jet 
lag and the weariness of touring put the kibosh 
on that plan. Synching our bodies with the 
rhythms of the Spanish coast remained an 
elusive goal.  

Details: Tossa de Mar, Spain  

Nestled among the pine-tree-covered mountains and rugged, pink-rocked shores of Catalonia’s Costa 
Brava (a.k.a. the Wild Coast), the stretch of seaboard that runs from the resort town of Lloret de Mar 
to the French border, Tossa has long attracted tourists from all over Europe. My wife and I had come 
here for the scenery. Several months earlier, we’d been flipping through Costa Brava guidebooks and 
found that each one featured at least one picture of a well-preserved castle overlooking a beach. 

We were looking at the Vila Vella, a walled-in medieval city that sits on a rocky hillside overlooking 
the Platja Gran, Tossa’s primary beach. This juxtaposition of sand and castle struck us as particularly 
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idyllic, and it seemed like a destination where we could easily reconcile the two conflicting desires 
inherent in Mediterranean vacations: an eagerness to spend hours relaxing on beautiful beaches with 
a drink in hand, and the impulse to tour sites of natural beauty and historical consequence.  

Although each of our guidebooks pictured the Vila Vella, the old town whose 14th-century stone 
wall is so devoid of any visible wear and tear that it looks cribbed from the Charleton Heston film 
“El Cid,” few of the publications had positive things to say about Tossa in general. They decried it as 
a “concrete-covered” tourist trap where commercial development intended to attract out-of-town 
visitors and purge them of money blighted the city’s historic charms. I couldn’t help wondering 
whether such criticisms were a bit overwrought, and in spite of these negative reviews, we put Tossa 
on our itinerary. 

Medieval and modern  

When we first arrived in town, via a road trip from Barcelona, I began to understand where some of 
the aforementioned criticism stemmed from. Much of the newer sections of the city were developed 
in response to a post-World War II tourist boom that transformed Tossa from a seaside village into a 
modern resort town of modest proportions, and many of the newer buildings lack architectural 
character. Tossa is particularly popular with Britons, and we passed several restaurants with signs 
advertising traditional English breakfasts. We also found an Irish pub, and the commercial district 
near the beach had no shortage of little shops selling figurines, mugs and other kitsch.  

After checking into our hotel, we headed to the Platja Gran. Because my wife and I both have 
Britishlike complexions (and it should be noted that Tossa natives once referred to British tourists as 
“lobsters” for the way their skin turns bright red after a few days in the sun), a beach umbrella and 
oodles of sunscreen were required accessories. In spite of our protective efforts, we found that our 
skin was turning a pinkish hue after just an hour on the sand, and so we ditched sunbathing and 
headed for the Vila Vella.  

The Vila Vella is the only fortified medieval city that remains standing on the Catalan coast. Given 
this significance, we expected it to have the feel of some hoary museum. But as we passed through 
the Vella’s still foreboding main entrance, we found instead a thriving business district. A smattering 
of restaurants lined the winding medieval roads. People sat outdoors drinking wine and eating paella, 
while others took pictures in front of the stone wall.  

Coming from the United States, where historic sites tend to segregate the preserved from the modern 
with “Do Not Touch” signs and other schoolmarmappropriate touches, we found the integration of 
new businesses into a historic village charming. The Vila Vella had a welcoming, homey feeling. We 
sat down at a restaurant, ordered a plate of Rice Tossa, a soupier version of paella whose recipe 
originated in this city, and stayed there for hours, as is the Spanish custom, enjoying glass after glass 
of cold wine and watching the people walk by. 

Passing through  

We spent the next few days alternating between lying on the beach and leisurely strolling throughout 
Tossa’s various sections. We saw the Villa of Els Ametllers, which the Romans built in the 1st 
century B.C., and we learned that prior to the Romans’ arrival, Iberians had settled the area and 
named it Turissa, which over the years morphed into Tossa. 

We visited the exceptional municipal museum, where we saw Chagall’s “Celestial Violinist.” In the 
1930s, European artists such as Chagall flocked to the city to paint by the coast and enjoy what one 
of our guidebooks described as a “sophisticated summer season.” We hiked Mount Guardi and 
learned that it was the Abbot Ramon de Berga who granted Tossa a charter of dependence in the 
12th century and ordered the construction of a castle, thus giving Tossa its signature feature.  
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On our last evening in Tossa, as we strolled through the city’s new commercial district, I couldn’t 
help thinking that people who write off Tossa as a tourist trap miss a more profound point about the 
city and the region where it’s located. Catalans have long referred to their homeland as a “terra de 
pas,” or “place people pass through.” That phrase might sound depressing on first read, but it carries 
a positive connotation, implying that Catalonia has benefitted from centuries of travelers passing 
through and leaving bits of their culture behind.  

Tossa is a prime example of this phenomenon. The Iberian settlers, Roman city makers, 
impressionist painters and British tourists, all of whom spent significant time in the city during 
various periods of its history, left indelible marks behind. As a result, Tossa balances its Catalan 
identity with a variety of absorbed cultural touchstones (some kitschy, others profound) in a very 
unique way. 

Tourists who want a different Catalonian experience, one in which the restaurants offer only 
traditional Spanish fare and merchants don’t overtly try to pry money out of their visitors by offering 
cheap trinkets in return, might fare better in Begur or Cadaqués. Tossa tastefully blends the old with 
the new in a manner that’s never what you expect.  

Our last evening in town, we ventured down to the beach. A stage had been set up on the northern 
end, and a variety of musicians were taking turns entertaining the gathered crowd. I bought two 
overpriced and undersized mixed drinks from a wooden beach bar, and my wife and I drank 
contentedly while listening to a British musician cover the Eagle-Eye Cherry song “Save Tonight.” It 
may not have been traditional Spanish guitar, but it was quintessential Tossa.  

After a few more drinks, we wearily trudged back to our hotel, while the rest of the beachgoers 
stayed. Their night was just beginning, while ours was once again coming to a relatively early end.  

Craft is a freelance writer in Arlington. He blogs at remembertheaughts.com.  

More from Travel: In Barcelona, puppetry on the rise Bar-hopping through north-central Spain In 
search of the soup that bowled her father over A Christmas getaway in Ronda, Spain Travel Guide  
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