
FOTOGRAFIA A CATALUNYA; DISSENYAR PER COMUNICAR 

Luz Gámiz Bellver i Albert Sierra Reguera 

Antecedents: documents i grups de treball 

Des de la primera imatge fotogràfica a Catalunya, la del Pla de la Pau feta per Ramon 
Alabern el 1839, la fotografia ha esdevingut una eina fonamental en multitud de 
sectors, el documental i el creatiu entre ells. A la segona meitat del segle XX 
recurrentment s’han produït documents i trobades per posar de relleu la seva 
importància i ordenar-ne el futur. Destaquem les Jornades Catalanes de Fotografia de 
l’any 1980, les Jornades Imatge i Recerca que s’inicien l’any 1990 o el llibre blanc del 
patrimoni fotogràfic del 1996. Tots ells queden breument recollits en l’estudi que 
realitza el CoNCA  sobre el sector de la fotografia a Catalunya i que proposa unes 1

línies mestres d’actuació per la política pública en aquest sentit. A partir d’aquest 
document la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat convoca un Grup 
d’Experts d’Anàlisi del Patrimoni Fotogràfic Català que presenten les seves 
conclusions el març de 2012 , coincidents en bona part amb l’informe anterior. 2

Acord de govern 

 No serà però fins al 30 de desembre de 2014 en que es redactarà un Acord de 
Govern  que aprova el Pla Nacional de Fotografia, i que estableix diferents actuacions 3

que van des de la documentació o la conservació fins a la creació d’una col·lecció 
nacional o la difusió. En aquest últim punt, proposa la creació d’un web que divulgui i 
difongui el patrimoni fotogràfic històric i contemporani de Catalunya. 

Presentació pel Departament  

El Pla Nacional va ser presentat pel Departament de Cultura al gener de 2015  amb 4

les actuacions ordenades en 10 eixos, el primer dels quals era la creació del web i 

 Estudi sobre l’estat i perspectives de futur del sector de la fotografia a Catalunya. Proposta de 1

política pública general en l’àmbit de la fotografia.” Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. 
2011. http://conca.gencat.cat/web/.content/arxius/publicacions/
estudi_estat_perspectives_futur_fotografia/foto_cat_opt.pdf

 “Document final que el grup d’experts d’Anàlisi del Patrimoni Fotogràfic Català lliura al 2

Conseller de Cultura, sr. Ferran Mascarell, en resposta al seu encàrrec de 18 de juliol de 2011”. 
Document intern. Direcció General del Patrimoni Cultural.

 Acord de Govern pel qual s’aprova el Pla Nacional de Fotografia i es crea la Comissió 3

d’Impuls. http://presidencia.gencat.cat/web/.content/departament/transparencia/acords_govern/
2014/2014_12_30/SIG14CLT1172.pdf

 Nota de premsa. Govern.cat. https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/279191/4

departament-cultura-presenta-pla-nacional-fotografia-per-preservar-patrimoni-fotografic-catala
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s’encarregava aquesta tasca a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya. 

La posta en marxa 

En els primers mesos del 2015 els qui signen aquest article s’incorporen a aquest 
projecte. Albert Sierra com a responsable de Noves Tecnologies de l’Agència Catalana 
del Patrimoni Cultural, i encarregat dels desenvolupament web, Luz Gámiz, com a 
autora del projecte “Museu Líquid de la Fotografia a Catalunya” presentat a la 
Universitat de Barcelona, l’any 2014 que serà pres com a base per a l’estructura i el 
desenvolupament del projecte. Albert Sierra i Conxa Rodà exerciran la direcció i Luz 
Gámiz la coordinació del projecte. 

El Pla Nacional establia la creació d’una Comissió d’Impuls que en fa el seguiment. 
D’aquesta comissió es va delegar un grup de treball per a cada eix. El projecte digital 
“Fotografia a Catalunya” va ser presentat a aquest grup de treball que el va aprovar i 
es van fer reunions periòdiques de les quals en va sortir per exemple el llistat de 
fotògrafs imprescindibles per al portal. El finançament i l’organització del web ha estat 
a càrrec de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural fins a l’actualitat. El novembre de 
2015 el portal en publicava en una primera versió amb 1500 fotografies de 6 centres 
diferents. Durant el 2016 les limitacions econòmiques van impedir el creixement 
programat que si es va assolir el 2017, quan creix fins a les 5941 fotografies de 14 
institucions, es tradueix el portal a 4 idiomes i es presenten noves funcionalitats com 
les galeries d’usuari. Durant el 2018 el portal ha iniciat un procés de traspàs de la seva 
gestió al MNAC que ha limitat la seva activitat al manteniment mínim. Aquest traspàs 
està pendent d’efectuar-se encara.  

L’experiéncia constructiva / creativa 

Una de les principals premisses a l'hora de desenvolupar el projecte digital "Fotografia 
a Catalunya" va ser la de crear una eina al servei dels fotògrafs i de les institucions 
que custodien col·leccions i fons de fotografia amb la missió de suscitar l'interès de la 
ciutadania i promoure el sentiment de pertinença cap al patrimoni fotogràfic. Per 
aquest motiu, des d'un primer moment, ens vam proposar fer més que un catàleg 
d'autors a l'ús. El resultat de tot plegat és una plataforma digital que permet abordar la 
cultura fotogràfica a Catalunya sota una sèrie de prismes fonamentals tenint, sempre, 
com a referència l'obra d'un nombre de fotògrafs en constant creixement i evolució. 

Després del primer any de rodatge vam aprendre moltes coses, la fonamental és que 
el projecte tenia veritables possibilitats de implantar-se al nínxol per al qual es va crear, 
però també van sortir a la llum aquells aspectes a millorar propis d'un projecte molt 
jove que passa del pla teòric al pràctic. 
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I 

A l'hora de plantejar les primeres millores vam entendre que havíem d'adoptar aquesta 
dinàmica com a part de l'esdevenir del projecte, així, l'observació constant per mitjà 
d'analítiques i auditories web, i analítica de xarxes socials, ens va servir per adonar-
nos que veritablement el púbic està interessat en ampliar el seu coneixement, lato 
sensu, sobre cultura fotogràfica, i els continguts que més interessen. Per tant, el 
coneixement adquirit gràcies als canals d'entrada, flux de comportament, 
característiques de les sessions, etc, i més important, cerca o tipus de post que els 
havia portat a visitar-nos, ha estat el fonament per implementar estratègies que creïn 
necessitats d'informació similars a les que ens proveïen de trànsit, però en el públic 
que encara no ens ha visitat. Encara més, la forma en la qual cada contingut, 
independentment de l'àmbit de la plataforma web al qual pertanyi, pren contacte amb 
el públic ha passat a ser a la base del disseny del propi contingut i del mateix àmbit 
web que l’allotjarà. 

De la mateixa manera, hem observat que encara que els motors de cerca solen ser els 
principals proveïdors de trànsit, amb un bon SEO en xarxes socials és possible revertir 
aquesta preponderància. A això hem d'afegir un factor a tenir molt en compte; les 
publicacions en XXSS també posicionen en cercadors, així que impulsant les primeres 
afavorim els segons.  5

 BADELL, Joan-Isidre; TÉRMENS, Miquel; ROVIRA, Cristòfol (2015) Communication in social 5

media: The exhibitions devoted to Salvat-Papasseit and Raimon at Arts Santa Mònica as case 
studies. Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, Volume 7, Number 1. DOI: 
https://doi.org/10.1386/cjcs.7.1.71_1
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En conseqüència, vam tenir clar que les primeres actuacions havien de ser retocs en 
la usabilitat i disseny de les exposicions virtuals i el bloc, impulsant després la creació 
de continguts de qualitat per a tots dos àmbits. Aquests continguts s'han anat 
encarregant a professionals de primera línia de diferents branques de la fotografia, 
sense intentar en cap moment cap membre de l'equip capitalitzar la seva producció. 

També com a resultat del potencial que van mostrar les anàlisis, vam voler dotar de 
nous sistemes de cerca interna a dos àmbits que des d'un primer moment van atreure 
l'interès dels usuaris. El primer és l'agenda, que ara permet des de fer una cerca 
directa per paraula clau per als qui saben exactament la informació que volen, a una 
cerca navegacional per als qui volen anar fent descobriments. El segon és l'àmbit 
"Aprendre", que va mostrar des d'un principi les seves possibilitats de créixer i que ara 
conté més de 700 entrades, entre les quals es van incloure noves categories com ara 
"Beques", "Concursos" o "Postgraus", entre d’altres. 

Fins i tot vam fer algun canvi al menú principal de navegació, ja que un literal una mica 
ambigu "Recursos" feia que tots els clics es fessin a una subcategoria d'aquesta 
taxonomia "Teories", deixant la resta amb poca visibilitat i, per tant, poques visites. En 
pujar el literal "Teories" com a etiqueta de la taxonomia, la resta es mostren amb un 
clic oferint gairebé 3.000 fonts interpretatives amb la voluntat d'impulsar la recerca dins 
l'àmbit fotogràfic. 
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Agenda amb els diferents sistemes de cerca; caseller per 
paraula clau, calendari i menú per tipologies d’esdeveniment.



Pel que fa al catàleg, es van implementar petits ajustos d'usabilitat i una gran novetat, 
les galeries d'usuari, que permeten que els visitants puguin guardar una col·lecció a 
mida segons els seus interessos. Públiques o privades, permeten també començar a 
compartir el fruit d'aquest joc de comissariat, arribant a ser molt útils per a activitats 
didàctiques també. 

II 

Si tots els canvis van estar llestos a mitjans de 2017, cap a l'octubre del mateix any ja 
van començar a fer-se notar els efectes, quan vam fer l'informe de repercussió de final 
d'any, les dades parlaven per si soles. 

Per citar només algunes: 

Públic > 30.000 usuaris nous 

Públic > Usuaris actius 

• Creixement d’un 288% dels usuaris que han fet consultes com a mínim 7 dies 
l’any. 

• Creixement d’un 325% dels usuaris que han fet consultes com a mínim 14 dies 
l’any. 

• Creixement d’un 190% dels usuaris que han fet consultes com a mínim 28 dies 
l’any. 

Quan algú coneix l’eina de recerca, la conserva com a habitual, la fa servir 
sovint, li resulta útil. 

Públic > Explorador d’usuari 

• Superusuari 1 quan a número de sessions: 438 

• Superusuari 2 quan a número de sessions: 369 

• Superusuari 1 quan a durada de la sessió: 413, 48 minuts (7 hores i 20 minuts) 

• Superusuari 2 quan a durada de la sessió: 293,04 (5 hores i 20 minuts) 

Informació geogràfica > Idiomes 

• Espanyol: increment del 150,84% [10.149 (34,01%) el 2017 vs 4.046 (30,52%) el 
2016] 

• Català: increment del 143,37% [3.395 (11,38%) el 2017 vs 1.395 (10,52%)] 
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• Anglès US: increment del 216,00% [3.141 (10,52%) el 2017 vs 994 (7,50%) el 
2016] 

• Anglès GB: increment del 314,63% [340 (1,14%) vs 82 (0,62%) el 2016] 

• Francès: increment del 107,87% [120 (0,40%) el 2017 vs 55 (0,41%) el 2016] 

Comportament > General 

• Nombre de pàgines visualitzades: increment del 93,74% (162.248 el 2017 vs. 
83.744 el 2016) 

• Nombre de pàgines visualitzades úniques: increment del 79,44% (105.833 el 2017 
vs. 58.978 el 2016) 

• Temps mitjà a la pàgina: disminució del -6,86% (00:01:19 el 2017 vs. 00:01:25 el 
2016) 

Hem de destacar l’increment de visita de:  

• Agenda: increment 322,45%  

• Aprendre: increment 316,83% 

Comportament > Nous vs Recurrents 

• Recurrents: increment del 118,93% 

Hem doblat els visitants recurrents, el públic que coneix el recurs i l’integra com a eina 
habitual. 

• Nous: increment d’un 124,95% 

Campanyes de comunicació constants que cal mantenir. 

Comportament > Freqüència i visites recents 

• Usuaris que entren més de 200 vegades: increment del 113.52 %  

• Pàgines visitades: increment del 430.38 %  

• Usuaris que entren de 101 a 200 vegades: increment del  64.71 %  

• Pàgines visitades:  increment del 230.15 % 

Comportament > Interacció 

• Sessions que tenen una durada de més de 30 minuts: increment de 61.42 % 
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• Nombre de pàgines visualitzades: increment del 159.41 % 

Web mòbil 

• Desktop: increment del 67,02% 

• Mòbil: increment del 281,51% 

• Tauletes: increment del 136,49% 

Adquisició > Visió general 

• Xarxes Socials: increment del 239,05% 

Efectivitat de l’estratègia i campanyes a Xarxes socials. 

• Cerca directa: increment del 69,80% 

Increment de càrregues dels grans noms, temes d’actualitat. 

Adquisició > Font o mitjà  

• Facebook referral  mòbil : increment del 365,06% 

• Facebook link shim system: increment del 237,33% 

• Facebook referral desktop: increment del 166,19%  

• Twitter referral: increment del 158 % 

IV 

Tornant sobre un tema que ja hem avançat, i basant-nos en les dades que acabem 
d'oferir, queda palès que oferir més atenció als senyals socials que al SEO tradicional, 
(que també hem tingut en compte), ha estat una estratègia que ens ha ofert unes 
rendes molt positives. Si bé fa no massa temps gairebé tot el pes del SEO requeia 
sobre les estratègies de link building, avui sabem que aquestes són molt manipulables, 
per contra, els enllaços entrants que provenen de xarxes socials, tot i que reconeguts 
com a No Follow, són als ulls dels cercadors menys manipulables. Davant aquesta 
circumstància, ja hi ha qui assegura que els motors de cerca es troben en plena 
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reformulació de les formes de mesurar la popularitat d'un lloc web, més propers a la 
cerca social.  6

Està clar que avui dia el públic és un agent més en la transmissió del discurs que posa 
en valor el patrimoni cultural, i que aquest paper es desenvolupa a les xarxes socials, 
segurament el primer contacte amb que tinguin amb molts continguts, gràcies a la 
seva immediatesa i a les seves possibilitats virals pràcticament ad infinitum. 

Precisament aquest primer contacte amb un contingut desconegut, una fotografia, que 
suposa un descobriment, promou una inquietud que porta immediatament a l'emoció i 
tot senyal social arriba d'un contingut que emociona, sigui en el sentit que sigui; 
interpel·lació, disgust, admiració, patriotisme … 

 Cutts, Matt. "Does Google use data from social sites in ranking?". En: GoogleWebmasterHelp 6

(desembre 2010). http://youtu.be/ofhwPC-5Ub4. [Consulta: 10/05/2018]. 
Sullivan, Danny. "What social signals do Google & Bing really count?". Search engine land 
(desembre 2010). http://searchengineland.com/what-social-signals-do-google-bing-really-
count-55389. [Consulta: 10/05/2018]. 
Moravek, Alex. “Señales sociales en SEO”. SEO y marketing online (març 2015). http://
www.seoagencias.com/senales-sociales-seo/. [Consulta: 10/05/2018]. 
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bloc amb 1.400 m’agrada, 20 comentaris i 48 comparticions



V 

Per tancar, hem de tornar a posar l'accent sobre el fet de que és fonamental entendre  
Fotografia a Catalunya com una eina al servei dels fotògrafs, de les institucions però 
sobretot, de la ciutadania, i que una escolta atenta dels senyals socials ens 
proporcionarà les línies d'actuació de forma inequívoca. En aquest sentit, cal destacar 
que hem aconseguit revertir la preponderància dels motors de cerca com principals 
proveïdors de trànsit. 

Finalment, reflexionar sobre el fet que haver trobat la fórmula perquè funcioni no vol dir 
que no hem d'estar atents a la constant evolució dels mitjans digitals, però també de 
les demandes culturals de cada moment i de les formes d'entendre la fotografia per 
part de la societat. 
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