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Presentació

PRESENTACIÓ

Objectiu

L'lnforme de la comunicació a Catalunya 2000 és una producció de
l'lnstitut de la Comunicació (lnCom) de la Universitat Autónoma de
Barcelona (UAB) que es proposa facilitar als lectors la interpretació de la
situació actual i les tendencies deis mitjans de comunicació a Catalunya.

Aquesta iniciativa pretén omplir un buit --reconegut-- deis nostres estu-
dis de comunicació: I'edició d'un treball monografic sobre la comunicació
a Catalunya amb un enfocament específic, i no de forma subsidiaria per
rnitja d'estudis, més generals, sobre la comunicació a Espanya.

És evident que la comunicació a Catalunya, com la de qualsevol siste-
ma modern, esta creuada per múltiples fluxos i influencies, pero aixo no
significa que no sigui possible i també necessari un estudi específic sobre
la comunicació que s'hi fa i s'hi rep. L'espai catala --polític, cultural, lin-
güístic i mediatic- justifica aquest enfocament. Calia dinamitzar un grup
ampli d'experts, des de diferents perspectives i amb coneixement deis
diversos mitjans, per poder fer realitat aquest informe monografic sobre
I'espai catala de la comunicació.

No es tracta, únicament, d'omplir un buit teóric, sinó també d'omplir
un buit polític, cultural, social i económic, perqué aquest Informe es pro-
posa esdevenir una eina de suport a les polítiques de comunicació, tan
necessáries en la fase actual de transformació accelerada de la comunica-
ció cap a I'era digital.
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Informe de la comunicació 2000

Estructura de l'/nforme

La primera part de I'Informe, titulada "La situació deis mitjans", esta
dedicada a la descripció --pero també a la interpretació-- deis grans rnit-
jans de comunicació (premsa, radio, televisió i cinema) i deis grans eixos
que determinen la comunicaéió moderna (telecomunicacions, publicitat,
indústnes culturals i grups de comunicació, Internet). Es fa un ernfasi espe-
cial en algunes de les qüestrons clau del sistema de comunicació a
Catalunya (comunicació local, polítiques de comunicació, Ilengua als mit-
jans). EIs autors d' aquesta primera part són, de forma molt rnajoritaria.
investigadors i investigadores de la UAB.

El segon apartat, titulat "Prospectiva en comunicació. Grans tenden-
cies", esta dedicat a la interpretació --pero també a la descripció-- d'alguns
deis grans temes que afecten la comunicació deis nostres dies, amb una
referencia molt especial a les noves condicions culturals, socials i polítiques
de la societat de la informació i a la irrupció d'lnternet. També s'hi troben,
pero, assaigs sobre altres qüestions candents com l'etica i la democratitza-
ció de la comunicació, les innovacions en la comunicació empresarial i la
cornurucació política.

L'lnforme ofereix, finalment, una informació smtetica sobre la docu-
mentació i els estudis sobre comunicació realitzats en l'ambit de
Catalunya.

Periodització: primera edició 1998-2000

L'lnforme de la comunicació a Catalunya 2000 de 1'lnCom es proposa
convertir-se en una iniciativa de carácter biennal. Hi ha diverses raons per
adoptar aquest model, raons d'economia i diversificació d'esforcos de l'ac-
tivitat de l'lnstitut, pero també raons d'enfocament teoric i rnetodolóqic.
Les dades disponibles arriben esglaonadament a mans deis investrqadors,
algunes amb més d'un any de retard, i fan difícil la realització de fotogra-
fies del conjunt del sistema comunicatiu en espais de temps més curts.
D'altra banda l'analisi de les tendencies. tot i la celeritat deis canvis, rece-
mana I'adopció de perspectives sobre bases temporals una mica arnplies.
De fet, aquesta primera edició de l'lnforme centra I'atenció i analitza el
període 1998-2000, i facilita diverses informacions i interpretacions sobre
I'origen de cada dinámica.

Agra"iments

Aquest Informe és deutor de molts esforcos i col·laboracions. En primer
Iloc és deutor de la col·laboració de prop de mig centenar d'autors i auto-
res, que han hagut d'adaptar-se --calendari, espai, estil i criteris redaccio-
nals-- a les exiqencies d'un projecte col·lectiu sense precedents en el nos-
tre camp científic.

El nostre reconeixement a I'equip central de redacció i d'edició, que en
un mateix any ha hagut de fer el doble esforc de crear i posar en marxa el
nou Institut de la Comunicació de la UAB (InCom) i produir, al mate ix
temps, aquesta obra col·lectiva: Miquel Gómez, Marta Civil, Bernat López,
Josep Angel Guirnera, Ana Belén Moreno, Jan Serra, Berta Cerezuela,
Xavier Mestres i Oriol Gibert.
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El nostre agraIment i el nostre reconeixement, per la col·laboració i la
contribució en el procés d'edició, a Daniel E. Jones i Gemma Larreqola
(UAB), i a Xavier Martínez Chico, Nando Salva i Josep Saurí (El Periódico).
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al Comissionat de la Presidencia per a la Societat del Coneixement de la
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estudis sobre comunicació local, i a I'empresa Infoadex per facilitar les
dades de base per a I'estudi sobre la publicitat.

Suport institucional i patrocini

Aquest Informe ha estat possible qracies al suport rebut, des de I'inici
del projecte, per part del Departament de Presidencia de la Generalitat de
Catalunya i de la seva Direcció General de Difusió. Aquest suport ha estat
vital per a la realització d'aquest Informe de /a comunicació a Cata/unya
2000, peró també per poder fer les primeres passes del nou Institut de la
Comunicació de la UAB.

El nostre reconeixement als tres patrocinadors de I'Informe: Gas Natural
SDG, al-pi telecomunicacions i El Periódico, pel seu suport i per la seva con-
fianca en aquest projecte que es refereix a un tema clau per a la societat
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de la Universitat.
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