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La Societat Catalana de Comunicació, filial de 1'Institut d'Estudis Catalans, va dur a ter- 
me la seva 1 Conferencia el dissabte dia 15 de juny. Aquest acte es va realitzar en el marc de 
la Fontana d'Or de Girona i va comptar arnb l'assistencia de socis i gent interesada en el món 
de la comunicació. 

La Conferencia es va dividir en una jornada interna de comunicacions i una taula rodona 
pública formada per experts del món de la comunicació. 

Al matí, després de les paraules d'obertura del president de la Societat Catalana de Co- 
municació, el Sr. Jaume Guillamet, es va donar pas al primer grup de comunicacions, centrat 
específicament en l'ambit de Patrimoni. Dins aquest apartat, moderats per Marcial Murciano, 
es van presentar els treballs Situació actual del patrimoni hernerografic catala, per Josep Ma- 
ria Figueres; El patrimoni biblio-hemerogr@c i documental dels audio-visuals a Catalunya; 
El cinema, per Joaquim Romaguera; i La catedral de Girona,parrimoni «personal»?, per An- 
toni Mercader. 

En una segona part, les comunicacions es van centrar en l'ambit d'Hist6ria. Els estudis pre- 
sentats, arnb moderació de Carles José i Solsona, foren Abdó Serradas i elperiodisme depar- 
tit, per Jaume Guillamet; L'influx de la guerra civil del 1936 en la desclosa del reportatge no- 
vel.lat a Catalunya, per Josep Maria Casasús; i Propostes de treball en Historia de la 
Comunicació Social, presentat per Joan Manuel Tresserras i redactat conjuntament arnb Fran- 
cesc Espinet, Josep Lluís Gómez Mompart i Enric Marín. 

El darrer conjunt de comunicacions, aplegat sota el nom de Miscel.lania i presidit per Jo- 
sep Maria Figueres, va comptar arnb els treballs L'entorn urba com a lloc de comunicació, per 
Joan Costa; Les sales d'exhibició cinematogrdfica a Catalunya, per Carles José i Solsona; Me- 
dios de comunicación de masas y supuestos teóricospara la investigación, per Teresa Veláz- 
quez; La investigació de la comunicació en el marc de la nova Europa comunitaria, per Mar- 
cial Murciano; i El nou espai europeu dels mitjans de comunicació, per Ernest Udina. 

A la tarda, es va donar pas a la taula rodona. Aquest acte públic va centrar el debat en L'es- 
tat actual de la comunicació i va comptar arnb Josep Maria Casasús com a moderador i arnb 
la participació de Josep Maria Cadena, Josep Gifreu, Miquel de Moragas i Emili Prado com 
a ponents. 

La Societat Catalana de Comunicació publicara un recull de la 1 Conferencia la tardor vi- 
nent arnb una relació de les comunicacions presentades, així com de les intervencions que 
aquestes van originar. Igualment, esta previst que, a partir d'aquesta primera experiencia, la 



Societat convoqui una conferencia anual per posar al dia els estudis que en materia de comu- 
nicació es vagin realitzant i per estimular l'inercanvi creatiu de recerques, coneixements i punts 
de vista sobre el món de la comunicació. 

La 1 Conferencia de la Societat Catalana de Comunicació s'ha dut a t e m e  arnb la col.la- 
boració de 1'Ajuntament de Girona i de la Caixa de Catalunya. 


