
 

Parlem amb el Sr. Emili Farrerons i Pascual, Director de Relacions Institucionals, 
Protocol i del Gabinet de Presidència de Fira de Barcelona 

 
(Per Juan Pablo Torrents-Faura) 

 
“En un futur molt proper, les empreses es diferenciaran per 

aquelles que sàpiguen aplicar uns valors humanístics i de protocol” 

 
 
Titulat Superior en Relacions Públiques per la Universitat de Barcelona, és director de 
Relacions Institucionals i Protocol de Fira Barcelona des de 1987. Presideix des de aquest 
any també, PROTOCAT: Associació de Directius i Tècnics de Protocol i Relacions Públiques 
Institucionals de l’Administració Pública de Catalunya. 
 
 
Com i quan comença en el món del protocol i les Relacions Institucionals?  
 
Vaig començar de molt jove, amb uns 23 anys, quan vaig tenir l’honor de 
treballar amb un gran personatge de Barcelona i pioner de les Relacions 
Públiques a l’Estat Espanyol i parlo concretament d’Esteve Bassols i Montserrat 
(a.c.s). Ell va ser qui a través del seu càrrec a l’Ajuntament de Barcelona,  
aleshores l’alcalde era en Porcioles, va crear tot un seguit d’accions i campanyes 
de Relacions Públiques tan a nivell local, nacional i internacional. 
Posteriorment va ser nombrat Director General de Turisme d’Espanya. Tot això 
sempre compaginat amb els seus programes radiofònics i articles als diferents 
mitjans de comunicació escrits. 
Aprofito aquesta ocasió per a recordar i reconèixer al pioner de les Relacions 
Públiques al nostre país. 
 
 

Sent director del Gabinet de Protocol de Presidència de Fira Barcelona, ¿quina 
relació creu que ha de tenir el món de la política amb el protocol? 

El món de les Relacions Institucionals i el Protocol son un instrument per a 
facilitar, mantenir i millorar les relacions, és a dir, les relacions amb les 
administracions, les relacions internes de la pròpia empresa o Institució i del 
mateix entorn. 

 

Què és per a vostè el protocol? 

El Protocol és una conseqüència de les pròpies relacions humanes. És aplicar el 
sentit comú, la cortesia, el respecte i la consideració. Valors tots ells que 
recullen les normes del protocol. Sense ordre és molt difícil la convivència. 

  
ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROTOCOL I RELACIONS INSTITUCIONALS 



 

 

Un/a bon cap de protocol i relacions institucionals ha de ser…  

El facilitador i creador d’espais on les relacions circulen amb tota facilitat i 
normalitat, trobant sempre l’equilibri entre tots els diferents interessos. 

 

Quin consell donaria a la gent que està estudiant Protocol o la que ara està 
començant en aquesta professió? 

Amb els que estiguin estudiant en aquests moments els hi diria que comencin a 
aplicar els seus coneixements de manera voluntària en fundacions, ONG’s, 
associacions, clubs esportius, organitzant o col·laborant en les organitzacions, 
perquè la teoria és una cosa i la pràctica és un altre de molt diferent. En les 
relacions humanes, de grups, en l’organització de col·lectius i l’aplicació de 
procediments, el descobrir la importància del moment, necessita molt d’ofici és 
a dir, molta pràctica. 

Als que estan començant a treballar en aquesta professió només puc dir que 
estic a la seva disposició per a tot allò que creguin que els puc ajudar. Ahh!!,  i 
que tinguin molt present de preveure l’imprevisible.  

 

En aquests moments de crisi, quina opinió té del futur del Protocol i les 
Relacions Institucionals?  

En aquests moments de crisi global, partim d’uns pressupostos més reduïts, 
però hem de saber ser creatius aplicant noves fórmules i revisant tots els 
criteris. De totes maneres, i en un futur molt proper, les empreses es 
diferenciaran per aquelles que sàpiguen aplicar amb les seves relacions amb 
clients i entorn, uns valors humanístics i de protocol. 

 
Quines noves disciplines/àrees/estudis creus que són necessàries per a un bon 
professional del Protocol del segle XXI? 
 
Totes les tecnologies que s’apliquin en benefici d’una millor imatge i 
comunicació i que a la vegada ens abaratint els costos.  
 
 
 
Respecte a l’Associació Catalana de Protocol, de la que forma part; què li va 
impulsar a fer-se membre? 
 
Sempre he tingut i he cregut amb els valors associatius. 
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Què espera com a soci de l’ACPRI com a entitat? 
 
Com Associació de Professionals, espero totes aquelles accions que vagin 
encaminades als seus professionals i a la pròpia professió. Per tant, que tingui 
aquesta doble vessant i cobreixi l’assessorament laboral i reciclatge de 
continguts i debats de l’exercici professional. 
 
 
 
Expliquin’s quines tasques desenvolupa al gabinet de protocol i com funciona aquest 
dintre de la Fira de Barcelona. 
 
El Gabinet contempla tres grans apartats dins de l’organització. 
Les relacions amb les administracions i l’entorn extern de Fira. 
L’aplicació del protocol tan en les relacions com en l’organització de la nostra 
activitat i la gestió del propi Gabinet de Presidència de Fira. 
També reporto al Director General i al propi President, i formo part del Comitè 
Executiu de Fira. 
Al Gabinet de Protocol som els responsables de les tasques abans esmentades 
de tota l’activitat, tan al que fa referència a tots els salons com també a la 
pròpia Institució. 
 
 
Ens pot explicar alguna anècdota o situació més compromesa que hagi viscut 
relacionada amb el protocol en un algun acte institucional a la Fira? 
 
Sense donar massa detalls, una vegada en un acte amb la presència d’un Premi 
Nobel de la Pau, va estar a punt d’acabar malament. 
Com sol passar, en quasi tots els casos , mai és culpa del titular sinó dels seus 
entorns. 
 
 
Per últim, ¿creu que és urgent canviar el reial decret de precedències de 1983, 
(o no), i perquè? 
 
Com he dit abans, com tot , és molt important el moment, i ara no toca. 
 
 

 


