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La coincidència, en el marge d’un any, de la presa de possessió del Dr. Manuel
Parés i Maicas com a president de la International Association for Media and
Communication Research (IAMCR/AIERI) i l’acceptació de la candidatura
de l’Institut de la Comunicació (InCom) de la UAB per celebrar el congrés del
2002 d’aquesta associació, han convertit aquesta universitat en capital d’aquest
organisme mundial durant els propers anys. 

Si bé no existeix un vincle directe entre els dos esdeveniments, el fet que
la presidència dels investigadors en comunicació d’arreu del món recaigués en
l’esmentat professor de la UAB per al període 1998-2002 va estimular el direc-
tor de l’InCom, Miquel de Moragas, a proposar Barcelona com a seu del pro-
per congrés biennal de la IAMCR/AIERI (en la seva XXIII edició), que es
dedicarà a la comunicació intercultural. La tria d’aquest tema central està direc-
tament relacionada amb la celebració del Fòrum Universal de les Cultures
Barcelona 2004, del qual el congrés suposarà un acte preparatori.

La UAB ja va acollir, el 1988, la XVI edició del congrés de la IAMCR/AIERI,
dedicat en aquella ocasió a un tema força semblant al que ara es proposa: les
relacions entre comunicació, identitat cultural i relacions interculturals.
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La candidatura de Barcelona per al 2002 la va presentar el Dr. Moragas,
juntament amb una representació del deganat de la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la UAB, davant del Consell Internacional de l’associació el 28
de juliol de 1999, en el decurs del congrés de Leipzig. La proposta va ser apro-
vada per unanimitat, entre mostres de satisfacció dels membres de l’esmentat
consell, tant per la qualitat dels continguts de la presentació com per l’atractiu
de Barcelona com a seu d’un esdeveniment internacional d’aquesta mena.

Les principals institucions públiques espanyoles i catalanes (el Govern
espanyol, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona) han donat
suport a aquesta iniciativa, la qual compta a més amb la col·laboració del propi
Fòrum Universal de les Cultures i de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Manuel Parés i Maicas va ser nomenat president de la IAMCR/AIERI el
1998 en el decurs del congrés de Glasgow d’aquesta organització, que agrupa
un miler investigadors en comunicació de més de seixanta països. La
IAMCR/AIERI es va crear el 1957 sota els auspicis de la Unesco, amb la fina-
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litat d’agrupar i posar en comú les activitats, experiències i necessitats del col·lec-
tiu de persones dedicades a la recerca i a la divulgació sobre comunicació social.
Des de llavors no ha parat de créixer, tant en nombre d’afiliats com en diver-
sitat i abast dels seus objectius.

Una presidència activa

A més de la seva tasca de coordinació de les activitats preexistents (fonamen-
talment els congressos), Manuel Parés i Maicas té un interès especial a desen-
volupar en el marc de l’organització nous camps d’estudi que vagin més enllà
de la comunicació mediàtica, ja que considera que actualment el conjunt de
ciències de la comunicació abasten tots els camps de la societat, de manera
semblant al que passa amb la sociologia. A més, està promovent reunions temà-
tiques sobre àmbits determinats, com ara el simposi que està organitzant la
IAMCR/AIERI, juntament amb la Societé Française d’Information et
Communication, al voltant de la comunicació a la Mediterrània.

El Dr. Parés era membre de l’associació des de 1976, i abans d’ocupar-ne el
màxim càrrec havia format part del seu Comitè Internacional des de 1984.
També s’hi havia significat amb motiu de l’esmentada celebració a Barcelona
del congrés de l’associació, del qual fou organitzador i alma mater. Segons
Manuel Parés, la seva arribada a la presidència de la IAMCR/AIERI s’ha
d’atribuir en bona part a l’èxit d’aquella convocatòria. Els resultats d’aquell
congrés han estat aplegats a les actes Comunicació, identitat cultural i relacions
interculturals (Barcelona: Centre d’Investigació de la Comunicació, 1990).

La posició del professor Parés dins de la IAMCR/AIERI i les seves rela-
cions amb la Unesco van fer possible la concessió a la UAB de la primera
Càtedra Unesco de Comunicació, la coordinació de la qual li va ser confiada.
Les activitats de la Càtedra han comptat durant tots aquests anys amb el finança-
ment de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica
(CIRIT) de la Generalitat de Catalunya. Des de la seva posada en marxa, l’any
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1990, han passat per la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB,
en qualitat de cadedràtics Unesco de comunicació, els prestigiosos professors
Elizabeth Fox, José Marques de Melo, Jesús Martín Barbero, Giuseppe Richeri,
Gaëtan Tremblay, Josep Rota, Tapio Varis, Carlo Marletti i John Sinclair.
El catedràtic Unesco de comunicació de la UAB per al curs 1999-2000 és el
mexicà Jorge González.

El professor o professora convidat imparteix, durant un període continuat de
quatre mesos, dos cursos de doctorat, un al Departament de Periodisme i Ciències
de la Comunicació i un altre al de Comunicació Audiovisual i de Publicitat de la
UAB. A més, elabora una recerca sobre un tema de la seva elecció, i imparteix
conferències i seminaris a la UAB i a d’altres universitats espanyoles.

Bernat López
Universitat Autònoma de Barcelona

Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació
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