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Píndoles 
per una situació 
excepcional 
Què són 
i per a què?

A rran de la pandèmia declarada a escala global per la irrupció i propa-
gació de la malaltia infecciosa COVID-19, la salut, l’economia i els hà-

bits de les persones s’han vist afectats i capgirats com ningú podia imagi-
nar fa només uns mesos. Aquesta situació ens obliga a repensar la nostra 
manera d’afrontar nous condicionants i situacions complexes en l’àmbit 
personal, alhora que també ens crida a reformular les dinàmiques del nos-
tre àmbit professional. I sense dubte, el nostre, és un dels sectors econò-
mics més directament afectats per aquesta situació.

Des del Patronat de Turisme de la Diputa-
ció de Tarragona hem considerat oportú 
emprendre un petit projecte de coneixe-
ment i previsió estratègica amb l’objectiu 
de poder treballar amb un «mínim viable 
d’informació» que sigui clau i objectiva per 
poder prendre les millors decisions de cara 
a l’estratègia que aquest inesperat futur ens 
demanda en l’àmbit de les nostres marques 
turístiques: Costa Daurada i Terres de l’Ebre.

L’equip humà que desenvolupa al Patronat 
el Projecte d’Especialització i Competitivitat 
Territorial, PECT turisTIC en família, assu-
meix com una tasca imprescindible en l’ac-
tual situació en què ens trobem la de cercar 
i compartir informació que serveixi per plan-
tejar noves estratègies en aquest escenari 

que se’ns dibuixa incert. Les operacions Pa-
trimoni cultural, Platja innovadora i Vinya en 
família que lidera el Patronat, posen al servei 
d’aquest propòsit les eines que fonamenten 
el seu treball: la innovació, el coneixement i 
la competitivitat.

La innovació i l’estratègia han d’estar focalit-
zades a reduir els impactes negatius a curt 
i mig termini (propers mesos i anys) per al 
sector turístic i els seus diferents àmbits i 
productes a la Costa Daurada i a les Terres 
de l’Ebre.  Un treball rigorós ens obliga a ser 
realistes. Per aquest motiu, aquestes píndo-
les poden tenir un gust amarg a l’inici. La 
realitat en una situació impensada, exigeix 
un reconeixement de les dades que po-
den explicar-nos el nou punt de partida.
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Alhora, ens exigeix treballar aquesta situació 
amb creativitat, amb idees que puguin inspi-
rar, i que puguin ser realistes d’ara endavant.

L’objectiu d’aquestes píndoles és, per tant, 
oferir informació sintètica centrada en el 
turisme per reduir el màxim nombre d’in-
certeses dins del possible, i alhora oferir 
idees i unes possibles pautes per generar 
idees contextualitzades i estratègiques.

En aquesta primera píndola, oferim una vi-
sió perifèrica del que podem saber, dins de 
la volatilitat del moment, per situar millor la 
informació dels sectors en els quals posa-
rem el focus. Primer, visualitzarem un possi-
ble escenari del postconfinament en forma 
d’escaleta, i seguidament, farem un breu re-
pàs sobre diferents aspectes de l’economia 
i la societat.

Fotografia (detall): Logan Weaver
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Què esperar  
del futur  
en temps  
de la COVID-19?

É s possible que, fa uns mesos, l’expectativa sobre el 2020 i el 2021 en 
endavant fos que les coses evolucionessin dins d’una normalitat, de 

certes coses esperables i plausibles, en un continu creixement. Aquesta 
situació que estem vivint, entre moltes variables, ens condueix a trencar 
esquemes sobre allò que donàvem per fet.

La propagació a escala global de la CO-
VID-19 ens ha situat davant d’una pandè-
mia, que és molt més que una situació críti-
ca des del punt de vista sanitari: som davant 
d’un moment excepcional de la història i de 
manera global. Una situació d’excepciona-
litat com aquesta influeix i impacta en  tots 
els àmbits de l’activitat humana.

En general, no es pot saber ben bé com serà 
el futur. Malgrat la convenció tradicional que 
si es reconeixen els patrons dels canvis que 
guien el món, es pot endevinar com pot ser 
el futur, esdeveniments com aquest que vi-
vim en l’actualitat, demostren que el futur és 
força menys predictible.

No hi ha certesa física que el futur existeixi 
com a quelcom predefinit per l’univers. Per 
aquest motiu, en camps com la prospecti-
va, es treballa amb una orientació encami-
nada a comprendre diferents possibles i 
probables escenaris.

El tipus d’esdeveniment amb el qual ens tro-
bem és volàtil, però també és volatilitzador. 
Això vol dir que no només les incerteses són 
de diferents «mides» o profunditats, sinó 
que a més, en trencar l’equilibri de sistemes 
econòmics, socials i culturals, acceleren 
tendències i processos anteriors, o en frena 
d’altres. Els contextos canviaran de nou.

En resum, no podem saber com serà el pre-
sent d’aquí a 3 mesos, 6 mesos, 12 mesos 
i encara menys 3 anys amb total certesa. 
Però sí que podem estudiar i revisar quins 
canvis i fins i tot, quins escenaris poden 
tenir possibilitats de donar-se en un futur.

Alhora, malgrat l’elevada incertesa amb la 
qual totes les persones vivim, tant individu-
alment com des del punt de vista professi-
onal, és el millor moment per fer importants 
reflexions encaminades a la innovació i l’es-
tratègia, basades en coneixement sobre 
allò que està canviant, i en la missió o els 
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perquès dels nostres negocis, i la visió que 
desitgem complir.

Un dels punts de partida és preguntar-se 
què sabem sobre allò que canvia, i sobre 
la situació de la COVID-19. No només com 
a persones o organitzacions, sinó com a 
societat.

Què sabem, per exemple, sobre:

Les mesures preventives i sanitàries que 
es poden anar desplegant i quines previ-
sions hi ha?

En economia, quins impactes podria tenir 
i quines forces o tendències continuaran, 
s’acceleren o es frenen?

Dels impactes en la societat, quins poden 
impactar en noves costums, nous rituals 
o en consum?

La tecnologia, continuarà sent un motor 
de canvis? Tot allò que s’havia dit sobre 
el futur i el tecnològic tindrà d’ara enda-
vant la mateixa importància?

Quin serà l’impacte real? Quines tendèn-
cies neixen?

Kobu Agency

—

—

—

—

—
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Mons 
post-COVID-19 i 
postconfinament 
no són el mateix

A quest és un dels punts clau d’allò que podem saber: el final del confi-
nament no coincidirà amb el final del virus, malauradament. Es parla 

sovint de com serà el món «post-COVID-19». Si ens referim amb el post 
com «després de», queden anys per aquest moment. Per tant, i atès que 
tot és molt incert i alguns processos són accelerats o caòtics, encara no 
podem tenir clar quins serien els escenaris probables.

La fi d’un virus pot ser donada quan tota la 
població es troba immunitzada de manera 
definitiva. Això pot passar de manera natu-
ral en un procés molt lent i en condicions 
humanes molt concretes, o bé amb una va-
cuna aplicada de manera universal, com 
succeeix amb malalties com el xarampió.

L’opció de la «immunització grupal» herd 
immunity ha generat polèmica perquè ha 
pogut servir com a argument per certs ti-
pus d’estratègies de confinaments més re-
laxats per part d’alguns governs. El desco-
neixement de com funciona la immunització 
davant d’aquest virus nou, semblava des-
aconsellar aquesta opció.

Segons estimacions de l’Organització 
Mundial de la Salut, per a poder veure una 
vacuna definitiva, comercialitzada i apli-
cada de manera universal per governs i 
estats de tot el món, caldria esperar, com 

a mínim, un any i mig. Però aquest és el 
pronòstic més optimista, basat en ante-
riors casos. El fet és que el virus era fins 
ara desconegut i obtenir una vacuna re-
sulta més complex. Sent realistes, cal 
contemplar la possibilitat que el temps 
necessari sigui superior. Caldrà, també, 
tenir en compte altres factors relacionats 
amb la comercialització i distribució de les 
vacunes, que poden accelerar o endar-
rerir aquest procés. En resum, un moment 
«post-COVID-19», una vegada superat el 
virus, no es veuria abans de dos anys.

En canvi, el focus per part d’algunes agèn-
cies  -de caràcter econòmic- s’ha centrat en 
el ja evident impacte que està tenint el con-
finament en cada país. Encara que a hores 
d’ara no està clar quan pot acabar el confi-
nament, sembla que duraria fins abans de 
juny -sempre i quan no hi hagi cap mena de  
canvi en l’estat de la pandèmia.
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Quins estadis 
són previsibles 
després del 
confinament, 
els mesos vinents?

E ls càlculs sobre la durada del desconfinament i les previsions sobre 
l’obtenció d’una vacuna ens permeten visualitzar possibles impactes 

econòmics i socials del mateix confinament, però també plantejar-nos – 
tot i que la previsió pot resultar incòmoda- que tenim per endavant, com a 
poc, dos anys de volatilitat, de nous petits i mitjans esdeveniments inespe-
rats, com per exemple nous brots i infeccions a diferents escales.

Què podem preveure en les setmanes i 
mesos vinents? Tot i que encara el Govern 
d’Espanya no té cap mena de pla definitiu 
amb dates concretes més enllà de dues 
setmanes vista, en les primeres setmanes 
d’abril hem pogut saber noves projeccions 
i conceptes sobre com pot ser la tornada.
 
Primer de tot, sabem que el 13 d’abril es 
va aixecar la restricció d’activitat econòmi-
ca a algunes activitats considerades com a 
no essencials, que serien la construcció i la 
indústria de serveis addicionals a les activi-
tats essencials, com dels sectors de la ne-
teja, la seguretat, avaries i manteniment tèc-
nic o l’administració. Per contra els negocis 
de sectors de l’oci i entreteniment, restaura-
ció (exceptuant a domicili) i turisme, entre 
molts d’altres, romanen tancats.

Durant el ple del 22 d’abril, es va aprovar 
la petició d’una tercera pròrroga de l’Estat 
d’alarma que, el passat 28 d’abril, es va 
anunciar que es tornaria a prorrogar nova-
ment. Ara sabem, també, que es confirma 
una primera relaxació del confinament: es 
permet la sortida i passeig amb els més pe-
tits de la casa, amb condicions i mesures 
estrictes, i la possibilitat de sortides limita-
des per fer exercici físic.

En molts països, segons el full de ruta euro-
peu i per part d’experts en epidemiologia, es 
parla que el tipus d’estratègia postconfina-
ment es basa en l’esglaonament de permi-
sos i retorn a la normalitat social i econò-
mica per regions, ja no per països. A poc 
a poc veiem una mica més clar què podem 
esperar. Reiterem la precaució, no es poden 
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considerar dates ni dades definitives, poden 
canviar coses en el decurs del temps.

D’acord amb algunes darreres declaraci-
ons d’agents i taules de treball del Minis-
terio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social, una vegada finalitzat el confinament, 
al voltant de juny, entraríem en una fase que 
s’anomenaria «excepcionalitat atenuada», 
fins al juliol. A continuació, veuríem una fase 
que també ha estat batejada per agents del 
govern com «Normalització atenuada». I 
segurament, a jutjar per les recomanacions 

d’experts en salut, seguretat i economia, 
podria tenir diverses fases i menys defini-
ció. Per al govern espanyol, aquesta nor-
malització hauria d’acabar abans de finals 
d’any.

Aquest seria un possible escenari, sense 
dates definides encara, i si no succeís 
cap nou esdeveniment ara per ara impos-
sible de predir, com nous pics d’infecció. 
Aquesta és una circumstància que, segons 
expertes en epidèmies o veient l’evolució a 
l’est asiàtic, podria propiciar noves onades.

Fotografia: Manuel Peris Tirado
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“Pla per a la  
Transició  
cap a una  
nova normalitat»  
o reobertura  
(fins finals de juny)

E l «Plan para la Transición hacia una nueva normalidad» (presentat el 28 
d’abril de 2020) per part del Govern espanyol, planteja una represa gra-

dual de l’activitat i un progressiu desconfinament que podria acabar cap a 
finals de juny com a tard.

Aquest pla es divideix en 4 fases definides que no tenen dates, tot i que 
l’executiu espanyol preveu que durin, com a poc, dues setmanes.

L’anunci de l’executiu espanyol contempla 
que aquestes fases s’apliquin per provínci-
es i no per Comunitats Autònomes, en fun-
ció del grau de control de l’epidèmia que 
aquestes compleixin.  Seria el Ministeri de 
Sanitat qui donarà permís a cada província 
per a passar d’una fase a la següent. Tot i 
aquest anunci, el govern ha plantejat a les 
Comunitats Autònomes que presentin pro-
postes diferents prenent com a referència 
altres possibles unitats territorials (comar-
ques o municipis, per exemple) que seran 
avaluades i podrien variar aquest criteri. 

El millor control de la contenció de la malal-
tia permetria a avançar en les diferents fa-
ses previstes i, en el millor dels escenaris, 
entrar en el període de «nova normalitat» 
cap a mitjans de juny, enlloc de finals de 
juny. Serà, en paraules del govern central 
una «desescalada gradual, asimètrica i 
coordinada».

Per a tot aquest període, els desplaça-
ments entre províncies (tret d’un possible 
canvi de criteri territorial d’acord amb les 
propostes de les CCAA) no es permetran, 
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excepte per motius laborals o per a situaci-
ons extraordinàries com per exemple vet-
lles de familiars. Tampoc queda permès el 
desplaçament a segones residències.

En què consisteixen  
les fases d’aquesta transició?

— Fase 0 
Aparentment va començar amb el permís 
de sortida dels menors de 14 anys acom-
panyats d’un adult, i s’estén aquest cap de 
setmana del 2 i el 3 de maig. Dins d’aquest 
període s’hi ha inclòs el passeig d’adults, 
d’un en un i amb la distància de seguretat 
entre persones, així com fer esport al car-
rer amb màximes mesures de seguretat.

— Fase 1
Durant aquesta fase, a partir de l’11 de 
maig en la gran majoria de províncies (ex-
cepte algunes províncies balears i canàri-
es, que començarien el dia 4 de maig), tot 
i que encara queden algunes incògnites, 
ja permetrien l’apertura de terrasses (però 
no de locals) al 30% de capacitat habitual 
i guardant les distàncies socials, tot i que 
manca que especifiquin de nou, si serien 
similars a les mesures que hem vist durant 
el confinament, de 2 metres o metre i mig 
entre persones. A més la gent major de 65 
anys tindrien un horari diferent d’accés.

Els comerços petits podrien obrir amb 
grans mesures de seguretat, segurament 
similars a les que els comerços essencials 
han vist durant el confinament.

Els hotels i allotjaments turístics també po-

dran tornar a obrir excepte les zones d’ús 
comú (aparentment, sembla que serien per 
a turisme domèstic i turisme professional).

— Fase 2
A partir d’aquesta fase, que en els casos 
més avançats en la contenció de l’epidè-
mia, podria començar-se entorn el 25 de 
maig previsiblement, permetrien l’accés a 
locals de restauració i oci sempre i quan 
compleixin amb garanties de separació i 
distància social recomanades. Les esco-
les i espais d’ensenyament no reobririen, 
excepte per a exàmens de recuperació, 
Ebau i altres excepcions.

També permetrien l’apertura de cinemes i 
teatres a un terç de la seva capacitat, ac-
tes culturals amb menys de 50 persones 
en llocs tancats, i menys de 400 en espais 
oberts en format assagut.

— Fase 3
En els millors casos, podria començar el 8 
de juny, i trigar més en funció de l’estat en 
el que es trobi cada província.

A partir d’aquest moment ja es permetrà la 
circulació entre províncies.

L’aforament màxim permés en espais tan-
cats, com locals d’oci, comerços i oci serà 
del 50% sobre el total habitual. A més, els 
locals de restauració hauran de complir 
amb estrictes condicions de separació en-
tre comensals i taules entre altres mesures.
Quant a hotels i allotjaments, no s’ha es-
pecificat de moment res més, es seguiria 
aplicant les mateixes mesures que en la 
Fase 2.
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«Nova 
Normalitat» 
(fins a finals 
de 2020 
i més enllà)

P el moment, sabem que l’ús de mascaretes i guants continuarien sent 
essencials en aquesta fase, i que moltes mesures aplicades a la Fase 3  

es podrien alterar poc més.

Aquesta és la fase amb més incerteses, en tant que manca saber com 
pot evolucionar l’epidèmia abans que arribi una vacuna. Però la idea serà 
continuar amb el retorn esglaonat d’activitat econòmica i social, afluixant 
cada cop més les restriccions extraordinàries.

Actualment, entre altres mesures econòmi-
ques, se sap que el Govern ha llançat una 
moratòria de cotitzacions socials per a 12 
sectors econòmics a 6 mesos vista dels me-
sos de maig, juny i juliol (cap sector vinculat 
a turisme hi està inclòs aparentment).

També es troben en converses amb altres 
8 països de la Unió Europea (França, Itàlia, 
Malta, Portugal, Grècia, Xipre, Romania i Bul-
gària) per a començar a confeccionar un pla 
de recuperació per al sector turístic comú.

Podrien donar-se, tanmateix, nous brots 
epidèmics, pel que llavors es podrien veure 
nous confinaments o restriccions localitzats 
per províncies o àrees. Actualment, entre al-
tres mesures de seguiment, el Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha 
començat a monitorar smartphones de ciu-
tadans, amb «pseudonimització» durant el 
procés, per poder observar pautes de mo-
bilitat i de congregació, entre d’altres.
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Què podem 
esperar després 
del confinament?

U na vegada finalitzat el confinament, s’espera, tant per part dels go-
verns autonòmics, nacionals i entitats internacionals, com per part de 

la Unió Europea o l’Organització Mundial de la Salut, un retorn esglaonat a 
l’activitat econòmica.

Aquest retorn esglaonat se suposa condici-
onat per la necessitat de controlar els pos-
sibles nous brots que podrien emergir fins 
que es distribueixi una vacuna.

Això es tradueix en el fet que moltes activi-
tats econòmiques estaran subjectes a dife-
rents restriccions i nous plans de xoc eco-
nòmics a mesura que passi el temps.

Això, connectat amb el contacte físic, serà 
un dels condicionants econòmics més im-
portants. També apareixeran nous hàbits 
socials que tindran algun tipus d’influència 
en el comportament quant al consum. Fa-
rem un breu repàs, unes pinzellades, d’allò 
que sabem i possibles pronòstics sobre el 
context en general, internacionalment, a Es-
panya i a Catalunya.

Fotografia: Raquel García
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Quatre pinzellades 
macroeconòmiques 
i de finança global

Els diferents confinaments en molts països, juntament amb les baixes hu-
manes, comporten una crisi econòmica evident. El més important a tenir 
en compte, són 3 qüestions:

No estem davant del mateix tipus de cri-
si que en el 2008. Estem davant d’una 
crisi de solvència causada per un model 
econòmic totalment vulnerable a l’atura-
da generalitzada de productivitat. O tra-
duït, no estava preparat ni assumeix bé 
una aturada com la que estem vivint. Un 
sistema econòmic global, alhora, debili-
tat per una crisi del 2008 que va generar 
models basats en la substitució de deu-
tes vells per deutes nous a empreses, 
startups i companyies. Això ens duu a 
una situació relativament nova i de mo-
ment, el que veiem és que els governs 
i entitats internacionals com la Unió Eu-
ropea actuen de manera extraordinària, 
negociant i aprenent sobre la marxa.

Cap al 2018, el Fons Monetari Internaci-
onal va prevenir d’una possible crisi bor-
sària, a causa d’una ràpida i mala gestió 
de la crisi del 2008-2014. D’aleshores 
ençà, s’han sentit diverses vegades les 
alertes. Les borses nord-americanes i 
europees, durant el 2019, s’havien co-
mençat a ressentir.

L’emergència climàtica, ara que sembla 
irrellevant en comparació a la situació 
actual, continuarà evolucionant com està 
previst, amb pronòstics greus a hores 
d’ara, sempre que no s’incrementin més 
les mesures productives i econòmiques 
per a rebaixar les emissions molt ràpida-
ment i frenar la gran corba. Alhora, cada 
cop és més palès que la crisi climàtica té 
un impacte directe en economies de dife-
rents països en forma de sequeres i ano-
malies meteorològiques més freqüents.

Les previsions segons el Fons Monetari 
Internacional no són pas gaire optimistes, 
però sí previsibles en la situació en la qual 
ens trobem i amb els factors que a hores 
d’ara coneixem (és a dir, podria canviar en 
els mesos vinents): podríem veure una cai-
guda del PIB del 8% pel 2020, i una recupe-
ració del PIB del 4,3% cap el 2021.
 
Diferents organismes com la Unió Europea 
o l’ONU, així com experts de diferents dis-
ciplines (polítiques públiques, clima, salut, 
economia, urbanisme...) i algunes veus po-

— 

— 

— 
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lítiques recomanen aprofitar l’aturada per fer 
una revisió del sistema econòmic davant dels 
profunds canvis que podria exigir, a finals de 
la dècada, la mateixa emergència climàtica.

Per exemple, a la ciutat d’Amsterdam, tal 
com tenien planificat des de feia temps, 
han començat a accelerar el desplegament 
d’un model econòmic, basat en el model de 
l’economista Kate Raworth, conegut com a 
«economia del donut», i la més coneguda 
«economia circular».

Una economia alineada per complert amb 
la sostenibilitat, les necessitats de las seva 
població en matèria de polítiques socials i 
econòmiques, amb uns recursos naturals 
limitats i amb els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible de l’ONU pel 2030. 
Totes aquestes premisses dibuixen un nou 
model que pot sonar utòpic, però que re-
presenta un canvi de paradigma en les 
formes de gestió i d’acceptació del con-
text històric.  

Proposa establir com a prioritats de l’economia reduir 
les desigualtats i garantir la sostenibilitat mediambiental.

L’economia del donut
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Nous i vells 
patrons 
de consum

E l consum estarà condicionat, inevitablement, pel poder adquisitiu de 
les famílies i les persones. A més, amb una previsió d’un índex d’atur 

elevat, la presentació d’ERTO amb diferents condicions, o l’aparició de 
possibles noves feines a temps reduït, el poder adquisitiu i les rendes per 
llar podrien baixar considerablement.  
 
Ara, durant el confinament estem veient 
comportaments excepcionals, impensa-
bles abans de tota aquesta situació. Tan 
bon punt ha començat, ens hem assaben-
tat, o fins i tot experimentat, el fenomen 
de compres compulsives d’articles bà-
sics específics: durant les dues primeres 
setmanes, hi va haver un comportament 
d’acumulació de paper higiènic. Durant 
les següents setmanes, de begudes alco-
hòliques i aperitius tradicionals. I seguida-
ment, els nous productes estrella van ser 
els relacionats amb la pastisseria i la pro-
ducció de pa casolana.

També vam veure una explosió de propos-
tes culturals i formatives gratuïtes via online, 
que han tingut força ressò i seguidors. A fal-
ta d’algun estudi sobre l’impacte i les quo-
tes de participació aproximades, sabem 
que ha estat una tendència a l’alça i en molt 
diferents canals: Instagram, Zoom, Skype, 
Crowdcast...   

Malgrat la irrupció de nous comportaments i 
hàbits, això no significa que aquests es que-
din a la nostra societat una vegada acabi el 
confinament. L’adopció de nous hàbits en 
temps de tranquil·litat es pot donar per pres-
sió social o bé, simplement, per gust i desig.

Però en moments on el context ha canviat 
de sobte i algunes velles rutines no es po-
den complir, passem a tenir noves actituds, 
nous comportaments. Molts comportaments 
tendien a mirar de mantenir el ritme del dia 
a dia al qual estàvem acostumats. Altres, a 
evadir la gestió de la situació en els pri-
mers moments.  

No parlaríem de personalització, sinó de 
posar en primer pla les necessitats bàsi-
ques, incloent la seguretat, al servei de les 
persones. Els negocis i les marques relacio-
nades amb la socialització o l’entreteniment 
presencial (oci, allotjament, restauració, 
organització d’esdeveniments, cultura...), 
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hauran d’aprendre de ben segur a trobar 
models de sostenibilitat econòmica no diri-
git a grans volums de persones en un sol 
espai o una sola sessió.

Ara mateix, però, és difícil preveure quines 
altres inquietuds, interessos estètics o ètics 
podrien emergir en els mesos vinents que 
condicionin els interessos de compra. Tam-
poc s’ha de pensar que això sigui fer creu 
i ratlla. Tendències i actituds que es veien 
abans del COVID-19 són adequades en 
aquesta nova situació i continuaran obrint-
se camí. Com ara:

Experiència envers el producte: amb la 
cultura digital, fa ja més d’una dècada, hi 
va haver un canvi de paradigma impor-
tant, que encara es troba en transició i que 
arriba, cada cop, a més població. Aquest 
comportament no és uniforme i hi ha di-
ferències entre classes amb rendes més 
baixes i aquelles amb rendes més altes.

En general, l’accés a experiències té 
més predomini que el concepte de pos-
sessió d’objectes. En funció del perfil 
social, poder accedir a certs festivals té 
més prestigi que tenir unes sabates de 

—

Fotografia: Mika Baumeister
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luxe. Estem també a l’època de les pla-
taformes de consum musical (com Spo-
tify) i no ens cal «tenir» una col·lecció de 
discos. Des de fa anys la lògica és po-
der tenir accés a serveis de streaming.

L’experiència té moltes definicions avui dia 
en el món de les marques. Des d’allò que 
aporta el consum o ús d’un producte (un 
disc al cap i a la fi conté la música, que 
és allò ens agrada experimentar, no tant 
el tacte i visió de l’objecte de suport), fins 
al que envolta l’accés i ús d’un producte 
físic, com ara tots els serveis i l’atenció de-
tallada i humana, l’estètica o el «trajecte» 
en adquirir i fer servir quelcom.

Per exemple, això ho tenen força estudiat 
en marques com Apple, o H&M: l’experi-
ència dels consumidors es situa també 
en l’experiència en botiga, les olors, la 
música, l’estètica visual dels espais, el 
tracte per part del personal, la integració 
d’experiències extra, com  es dona a la 
botiga «flagship» de Barcelona; hi han 
afegit un espai gastronòmic gestionat 
per la cadena de restaurants vegetarians 
Teresa Carles (Flax & Kale).

Preocupació per la sostenibilitat: ja el 
2019, en diferents estudis d’universitats 
i altres agències d’anàlisi quantitatiu de 
mercat, com Kantar (setembre 2019), 
s’observava un eixamplament en noves 
actituds cap a models i estils de vida més 
sostenibles. El plàstic, la contaminació i 
els riscos en la salut són les preocupa-
cions més esteses entre tota la població. 
Però també entren noves perspectives 
ambientalistes que van més enllà, amb 
força entre molt diferents tipus de perfils, 
com les que expliquem a continuació:

Noves perspectives sensibles a 
l’emergència climàtica: una portada 
en un diari amb el nom d’una marca 
fent una bona acció mediambiental ja 
no té un impacte de consciència de 
marca. Pot ser percebut com a negatiu 
fins i tot, si hi ha informació que aques-
ta marca, en el seu dia a dia, fa ús de 
combustibles fòssils, experimenta amb 
animals o fa un mal ús de l’entorn na-
tural. Els perfils més conscienciats 
sobre l’emergència climàtica s’eixam-
plen. L’interès envers productes ètics 
a més de sostenibles estava creixent 
fins fa poc. El veganisme en els dar-
rers anys, alimentat sobretot per una 
preocupació estesa de la contamina-
ció que genera la indústria de la carn, 
havia vist un creixement molt especta-
cular des del 2015 i 2016 en països eu-
ropeus. Fins i tot des de l’any passat, 
inspirat per moviments com Fridays 
4 future i Extinction Rebellion, al nord 
d’Europa s’observa un desprestigi, re-
buig i vergonya a fer ús de l’avió (té un 
nom en suec: flygskam) que cada cop 
és menys exclusiu del nord.

Experiències instagramitzables. Potser 
més ara que abans: tot allò que col·la-
bori a la socialització distanciada (per 
exemple, a través de mitjans online) pot 
tenir un nou valor. Més endavant, farem 
un estudi d’allò que pot ser extrapolable 
a l’àmbit del turisme, l’oci i la restauració. 
Però encara és molt d’hora per preveure 
nous hàbits i actituds que siguin origina-
ris d’aquesta situació.

—
—

·
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Tecnologies

A quests dies hem vist com la tecnologia ha tingut un protagonisme clar. 
Però no ha estat en relació amb les més noves i sofisticades, sinó amb 

les TIC més tradicionals, plataformes de videoconferència, i canals de mis-
satgeria, i plataformes de treball col·laboratiu com Google Drive. 

És evident que no tots els negocis i les 
organitzacions poden ser digitalitzades i 
adaptades de la mateixa manera. Alguns 
negocis requereixen del contacte directe, 
com perruqueries, atenció sanitària o l’oci. 
Ni tant sols està clar que ho puguin ser amb 
una gran automatització amb recursos d’In-
tel·ligència Artificial, chatbots, o apps.

Tot i així, es poden destacar alguns debats i 
tendències que han crescut més en aques-
ta situació:

Una major preocupació per l’ús de 
les dades i la privacitat. Va començar 
fa uns anys en entorns més propers a la 
tecnologia, i a poc a poc ha anat arribant 
a la resta de la societat. Què es fa amb 
les nostres dades? Importa si no som 
ningú ni tenim res a amagar? Quines im-
plicacions socials i polítiques pot tenir fer 
un ús concret o que ens vigilin? Algunes 
filtracions reals i altres notícies falses han 
apuntat cap a debilitats de privadesa 
d’algunes plataformes de videoconferèn-
cia; ens hem preguntat com es gestionen 
les dades de salut per fer seguiment del 
COVID-19, i hem descobert que el Go-
vern espanyol ha activat recentment un 
monitoratge directe i de manera anònima 
dels nostres smartphones.

La producció d’eines i Equipament de 
Protecció Individual té una rellevàn-
cia única, que, en escenaris postconfi-
nament on continuaran les mesures de 
distància i seguretat higiènica, seguiran 
tenint un paper clau en totes les profes-
sions on hi hagi contacte continu amb 
altres persones.

Les biotecnologies són un nou camp i 
veient l’evolució en els darrers anys de 
major inversió a startups i laboratoris 
nous, podrien tenir un nou impuls, per 
exemple, entorn la prevenció i cura del 
COVID-19 o d’altres possibles epidèmi-
es en un futur. Evidentment aquest tema 
no sembla tenir transcendència en al-
tres sectors, però pot ser un indicador 
que el fet digital ja no ocuparia la visió 
d’un únic futur tecnològic. Hi ha moltes 
més vies d’evolució tecnològica.

En general, la preocupació més gran sobre 
la tecnologia que ens pot interessar, de nou, 
es vincula amb la cura i l’ètica del tracte de 
les dades de les persones i la capacitat de 
poder fer gestions via online, sempre que 
sigui possible. Així doncs, la transformació 
no és només digital, tecnològica, sinó tam-
bé humana dins del que pugui ser viable i 
aplicable a cada cas.

— 

— 

— 
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Gestionar 
la incertesa 
de noves 
maneres

S eria fals dir que recuperarem la mateixa normalitat abans del coronavi-
rus. Com també, que tot canviarà per complet, de zero. Algunes coses 

seguiran un camí i una dinàmica semblant al que veiem fins ara, i d’altres 
emergiran amb més força, o seran noves. L’anàlisi d’allò que ha començat 
a canviar, amb una mirada crítica, serà clau.

Però també és una situació per aprofitar per 
modificar qüestions importants que la reali-
tat, i grans forces de canvi com l’emergèn-
cia climàtica, ens reclamava.

Hi ha moltes coses que no sabem, donada 
una situació tan volàtil com l’actual, i d’altres 
que no sabrem fins passat bastant temps. 
Això implica que un model de presa de de-
cisions exclusivament basat en evidències 
no és suficient. L’exercici interessant és un 
híbrid entre anàlisi i creativitat amb els re-
cursos de què es disposin.

Podem treure entrellat i aclarir moltes incògni-
tes de l’equació, però també, si hi havia algun 
moment per preguntar-nos quin futur desitja-
ble volem, com a marques i com a organitza-
cions que pertanyen a una societat, és ara. 
Reconeixent la distància que hi ha entre els 
futurs més probables, com es troba la realitat 
amb els seus ets i uts, i el futur que desitgem, 
podrem prendre decisions més encertades.

Malgrat la situació sembli preocupant o 
sigui difícil, de quin futur desitjable volem 
participar?
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