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PREMIS A LA INVESTIGACI~ SOBRE 
COMUNICACIÓ DE MASSES 

Els Premis a la Investigació sobre Comunicació de Masses, que convoca i atorga cada any 
- d e s  del 1987- el Centre d'Investigació de la Comunicació del departament de la Pre- 
sidencia de la Generalitat de Catalunya, són els més importants que hi ha actualment, en aquest 
camp, en el nostre país i uns dels més presigiosos d'arreu d'Espanya. 

En el palmares d'aquests premis a la recerca en materies de comunicació social, hi pre- 
domina l'obra de professors del nostre departament de Penodisme. 

El catedrhtic Llorenq Gomis, l'any 1988, va guanyar per unanimitat un dels tres premis 
d'aquella convocatoria arnb «Teoria dels generes periodístics)). L'any següent, el 1989, el pro- 
fessor Joan Manuel Tresserras va obtenir el primer premi arnb «D'Ací i D'Alla (1918-1936). 
Aparador de modernitat i massificació», i el professor Jaume Guillamet va tenir l'únic acces- 
sit atorgat aleshores arnb «La formació de la premsa moderna. Penodisme informatiu, polític 
i cultural a la Barcelona progressista (1841-1 8 4 3 ) ~ .  Finalrnent, el professor Lluís Albert Chi- 
llón, arnb «El reportatgenovel.lat: tecniques novel.lístiques de composició i estil en el repor- 
tatge escrit contemporani~, va aconseguir el primer premi l'any 1990. 

D'altra banda, dues professores de la Universitat Autbnoma de Barcelona també han es- 
tat premiades en sengles convocatories d'aquest concurs dedicat a la recerca especialitzada: 
Amparo del Río Pascual, de la Facultat d1Economiques, va guanyar per majona de vots un dels 
tres premis de l'any 1988 arnb «Mercado interior y liberalización de las telecomunicaciones 
en la Comunidad Europea)); i Elisabet Garcia Altadill, de la Facultat de Ciencies de la Infor- 
mació, va obtenir l'accessit del 1990 arnb «TV-3: del naixement a la consolidació». 

El tercer dels premis atorgats l'any 1988, que completa el quadre de guanyadors de les tres 
convocatbries, vicorrespondre al treball «L'expressivitat de la imatge fotografican, de Joan 
Costa i Sola-Segalés, membre de la Societat Catalana de Comunicació (filial de 1'Institut d'Es- 
tudis Catalans), a la qual també pertanyen altres premiats, com Llorenq Gomis, Joan Manuel 
Tresserras i Jaume Guillamet, actual president de l'entitat. 

El Jurat que ha concedit els premis al llarg de les tres convocatones ha estat format pel pre- 
sident, Wifredo Espina, director del Centre d'Investigació de la Comunicació, i pels vocals, 
Marc Carrillo, professor de Dret a la Universitat Pompeu Fabra; Josep Maria Casasús, pro- 
fessor de Periodisme a la Universitat Autonoma de Barcelona; Salvador Giner, catedrhtic de 
Sociologia a la Universitat de Barcelona; Daniel Giralt Miracle, director del Museu d'Art Con- 
temporani de Catalunya; Miquel de Moragas, catedratic de Teona de la Comunicació a la Uni- 
versitat Autbnoma de Barcelona; i Carles Sentís, ex-dega del Co1,legi de Periodistes de Cata- 
lunya. 




