
 
 

Memòria InCom‐UAB 
2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 31 de desembre de 2015 

 

 



Memòria InCom‐UAB 2015  
 

2 

 
Dades catalogràfiques 

 
INSTITUT  DE  LA  COMUNICACIÓ  DE  LA  UNIVERSITAT  AUTÒNOMA  DE  BARCELONA  (INCOM‐UAB) 
(2016): Memòria  InCom‐UAB  2014. Bellaterra  (Cerdanyola  del Vallès):  Institut  de  la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom‐UAB). 

 
 
 
 
 
 
Copyright dels textos:  Institut de la Comunicació de la  

Universitat Autònoma de Barcelona (InCom‐UAB) 
Campus UAB – Edifici N, planta 1 
E‐08193 Bellaterra (Cerdnayola del Vallès) 
Barcelona, Catalunya (Espanya) 
http://incom.uab.cat 

 
Copyright fotografia coberta:    Ramon G. Sedó 
 
Primera edició:       Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), març de 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llicència de divulgació de l’obra 

 

 
 
Reconeixement – No comercial – Sense obra derivada. 
No es permet un ús comercial de l’obra original ni la generació 
d’obres derivades. 

 



Memòria InCom‐UAB 2015  
 

3 

Sumari 

 

1. Presentació. L’InCom‐UAB en xifres (2015) (José Luis Terrón, director InCom‐UAB)  ...  5 

2. Equip investigador i de gestió .........................................................................................  7 

3. Línies d’investigació ......................................................................................................  13 

4. Grups de recerca en el marc de l’equip ........................................................................  15 
4.1. Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom‐UAB) .............. 15 
4.2. Grup Comunicació, Esport i Jocs Olímpics (CEO‐UAB) ..........................................  18 
4.3. Grup Comunicació, Migració i Ciutadania (CMC InCom‐UAB)................................ 20 
4.4. Grup Comunicació i Responsabilitat Social (ComRess InCom‐UAB)  ...................... 22 
4.5. Grup Comunicació i Salut (InCom‐UAB) ................................................................  24 
4.6. Grup Comunicació, Videojocs i Entreteniment (InCom‐UAB)  ............................... 25 

5. Convenis, acords i subvencions vigents ........................................................................  27 

6. Recerca ..........................................................................................................................  31 
6.1.  Recerques bàsiques ...............................................................................................  31 

6.1.1. Grup Consolidat de Recerca (Generalitat de Catalunya)  ..........................  31 
6.1.2. Altres projectes competitius ......................................................................  33 

6.2. Produccions i col∙laboracions científiques  ............................................................ 36 
6.2.1. Edició i coordinació de llibres ...................................................................... 36 
6.2.2. Llibres .......................................................................................................... 36 
6.2.3. Capítols de llibres ........................................................................................ 37 
6.2.4. Articles científics ......................................................................................... 39 
6.2.5. Partipació en comitès i tasques de coordinació   ........................................ 41 

6.2.5.1. Projecte editorial de l’InCom‐UAB amb Oberta Publishing 
(Editorial UOC) ................... .......................................................... 43 

6.2.6. Contribucions presentades a congressos, jornades, seminaris .................. 44 
6.2.7. Participació en l’organització de panels i jornades ....................................  45 
6.2.8. Participació com a membre de jurats ........................................................  46 

6.3.    Activitat formativa .................................................................................................. 47 
6.3.1. Tesis doctorals defensades i en curs ........................................................... 47 
6.3.2. Treballs finals de màster ............................................................................. 49 
6.3.3. Tutories estades de recerca (predoctorals i postdoctorals) ....................... 50 
6.3.4. Tutories estades de pràctiques  .................................................................. 52 

7.  Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 ..................................................... 53 
7.1.   Equip editor, consell acadèmic i autors .................................................................  53 
7.2.  Suport institucional públic i patrocini privat .........................................................  54 
7.3.  Estructura i sumari de la publicació ......................................................................  54 
7.4.  Producció editorial en paper i en línia...................................................................  56 
7.5.  Acte de presentació de la publicació .....................................................................  57 
7.6   Activitats de difusió a la premsa ...........................................................................  58 
 
 
 
 
 



Memòria InCom‐UAB 2015  
 

4 

 

 

8.   Unitat de Comunicació i Gestió de la Informació (InCom‐UAB) ................................... 59 
8.1.  Portal de la Comunicació (InCom‐UAB) .................................................................. 59 
8.2.   eBooks InCom‐UAB ...............................................................................................  62 
8.3.   Serveis especialitzats i assessorament ................................................................... 63 

8.3.1. Suport a l’activitat interna ............................................................................ 63 
8.3.2. Activitats de transferència  ........................................................................... 64 

9.  Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom‐UAB) ........................................................... 67 

10.  Activitats pròpies i en col∙laboració .............................................................................. 71 

11.  L’InCom‐UAB als mitjans ................................................................................................ 85 

12.  Pressupost 2015 ............................................................................................................. 95 
12.1. Ingressos InCom‐UAB............................................................................................  96 
12.2. Despeses InCom‐UAB ...........................................................................................  97



Memòria InCom‐UAB 2015  
 

5 

 

1. Presentació. L’InCom‐UAB en xifres (2015) 

Durant  l’any 2015,  l’Institut de  la Comunicació de  la Universitat Autònoma de Barcelona 
(InCom‐UAB) ha complert 18 anys d’existència, una majoria d’edat que ha permès, gràcies 
a  l’esforç  de  totes  les  persones  que  el  fan  possible,  seguir  treballant  per  consolidar 
l’Institut com a centre d’estudis i recerca especialitzat en l’àmbit de la comunicació social 
a Catalunya, a Espanya i també a escala internacional. 
 
Amb  18  anys  d’història,  l’InCom‐UAB  segueix  desenvolupant  el  seu  esperit  d’institut 
interdepartamental,  interdisciplinari  i  interuniversitari,  en  cada  projecte  de  recerca  i 
activitat de  formació, difusió  i divulgació que duu  a  terme,  tant  si es  tracta d’activitats 
pròpies com en col∙laboració. 
 
L’InCom‐UAB en xifres 
 
L’equip humà 

 65 investigadors, procedents de 8 països diferents (Argentina, Bèlgica, Brasil, Espanya, 
Estats Units d’Amèrica, Mèxic, Portugal i Senegal) 

 4 persones de l’equip de gestió i administració 
 
Consolidació de les línies de recerca i els sis grups de recerca 
Al llarg de l’any 2015, l’InCom‐UAB ha consolidat les diverses línies de recerca (redefinides 
l’any 2014) i ha enfortit els sis grups de recerca existents: 

 20 línies de recerca 

 6  grups  de  recerca  (entre  els  quals  destaca  el  Grup  Internacional  d’Estudis  sobre 
Comunicació  i  Cultura,  reconegut  per  la  Generalitat  de  Catalunya  com  a  grup 
consolidat de recerca per al període 2014–2016) 

 
Creació de l’Observatori Comunicació, Videojocs i Entreteniment 
Una  de  les  principals  novetats  l’any  2015  ha  estat  la  creació  de  l’Observatori  de 
Comunicació,  Videojocs  i  Entreteniment  (OCVE),  un  projecte  acadèmic  conjunt  entre 
l’InCom‐UAB i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic‐UCC). 
 
Convenis, acords i subvencions vigents 

 38 convenis, acords i subvencions vigents amb institucions públiques i privades 
 

Producció científica, en síntesi 

   4 projectes de recerca competitius dirigits, 1 projecte competitiu participat 

   5 activitats pròpies organitzades i 6 activitats en col∙laboració 

   1 llibre editat per investigadors de l’equip i 3 llibres coordinats 

   2 llibres escrits per membres de l’equip 

 15 capítols de llibre 

 15 articles acadèmics 

   9 contribucions a congressos, jornades i seminaris 

   9 estades de recerca predoctorals 
 
Voldria  acabar  aquesta  breu  presentació  amb  un  agraïment  explícit  a  cada  una  de  les 
persones que configuren  l’equip humà de  l’InCom‐UAB, a  tots els seus membres, per  la 
col∙laboració constant, les discussions, els encerts i els bona moments que hem compartit. 
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Després de sis anys al capdavant de l’Institut, deixo la direcció de l’InCom‐UAB, coincidint 
amb  la  finalització del meu  segon mandat. Crec que és un bon moment per donar pas 
perquè hi pugui haver  relleu en el  lideratge del  centre,  tot  i que  la meva voluntat  serà 
seguir vinculat a l’equip com a investigador. 
 
Voldria fer explícit, un cop més, el meu agraïment més sincer a Miquel de Moragas i Spà, 
artífex i alma mater del nostre Institut. 
 
I tal com vaig comentar en finalitzar  la meva  intervenció en el darrer Consell de  l’Institut 
com a director, celebrat el 17 de desembre passat, parafrasejant Thomas S. Elliot, “On és 
la saviesa que hem perdut amb el coneixement? On és el coneixement que hem perdut 
amb la informació?”. Per això crec en l’InCom‐UAB, per això crec que és necessari i, moltes 
vegades, únic. 
 
 

José Luis Terrón Blanco 
Director de l’InCom‐UAB 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 31 de desembre de 2015 
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2. Equip investigador i de gestió 

 
 
Director 

TERRÓN BLANCO, José Luis 
 
Consell de direcció 

TERRÓN BLANCO, José Luis 
GÓMEZ BENOSA, Miquel 
CIVIL I SERRA, Marta 
HUERTAS BAILÉN, Amparo 
G. SEDÓ, Ramon 
REGUERO I JIMÉNEZ, Núria (des de setembre de 2014, en permís d’excedència) 

 
Gestió i administració 

GÓMEZ BENOSA, Miquel (Coordinador general) 
CIVIL I SERRA, Marta (Secretària tècnica) 
PLA, Victòria (Gestora) 
GÓMEZ, Raquel (Administració) 

 
Personal tècnic 

G. SEDÓ, Ramon 
(Cap  de  la  Unitat  de  Comunicació  i  Gestió  de  la  Informació  InCom‐UAB;  director  del  Portal  de  la 
Comunicació InCom‐UAB) 
 

CEREZUELA, Berta 
(Gestió d’informació i projectes Centre d’Estudis Olímpics‐ Universitat Autònoma de Barcelona, CEO‐UAB) 
 

REGUERO I JIMÉNEZ, Núria 
(equip Portal de la Comunicació InCom‐UAB) 

 

Personal investigador responsable de projectes 
HUERTAS BAILÉN, Amparo 
(Investigadora  principal  Grup  Internacional  d'Estudis  sobre  Comunicació  i  Cultura    InCom‐UAB; 
responsable línia de recerca Comunicació, Migració i Ciutadania  InCom‐UAB) 
 
CIVIL i SERRA, Marta; CORBELLA CORDOMÍ, Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ i 
SALAZAR, Joan 
(coeditors Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014) 
 
G. SEDÓ, Ramon 
(director Portal Comunicació InCom‐UAB; director Unitat de Comunicació i Gestió de la Informació InCom‐UAB) 
 
TERRÓN BLANCO, José Luis 
(director Grup Comunicació i Salut InCom‐UAB) 
 

MONTERO, María Dolores 
(directora Càtedra Unesco de Comunicació InCom‐UAB) 
 

FERRÉ PAVIA, Carme 
(responsable línia de recerca Comunicació i Responsabilitat Social InCom‐UAB) 
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CONTRERAS, Ruth S. 
(responsable línia de recerca Comunicació, Videojocs i Entreteniment InCom‐UAB) 
 
FERNÁNDEZ PEÑA, Emilio 
(responsable línia de recerca Comunicació, Esport i Jocs Olímpics) 

 
Investigadors/res 
B  BENÍTEZ EYZAGUIRRE, Lucía 
  (Departamento de Márketing y Comunicación, Universidad de Cádiz) 

 
BERGÉS SAURA, Laura 
(Departament de Filologia Catalana i Comunicació, Universitat de Lleida) 
 
BORRALLERAS, Cristina 
(Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació, Universitat de Vic – Universitat Central de 
Catalunya) 
 
BRUNAT, Gemma 
(Parlament de Catalunya; Llengua i Mèdia‐UAB) 

 
C   CALLEJO GALLEGO, Manuel Javier 

(Departamento de Sociología I, Universidad Nacional de Educación a Distancia) 
 
CAPURRO ROBLES, María 
(Universidad Nacional de Lanús, Argentina) 
 
CARBONELL, Laia 
(Universidad de Sevilla; InCom‐UAB) 
 
CEREZUELA MARTÍNEZ, Berta 
(Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona, CEO‐UAB) 
 
CIVIL I SERRA, Marta  
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom‐UAB) 
 

COGO, Denise 
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos‐Unisinos, Brasil) 
 
CONTRERAS, Ruth S. 
(Departament de Comunicació; Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació, Universitat de Vic 
– Universitat Central de Catalunya) 
 
CORBELLA, Joan M. 
(Departament de Comunicació, Universitat Pompeu Fabra; UNICA‐UPF) 
 
COROMINAS, Maria 
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultural, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 

D  DÍAZ, María Jesús 
(Departamento de Humanidades, Universidade da Coruña) 
 
DOMINGO, David 
(Département des Sciences de l’Information et de la Communication, Université Libre de Bruxelles, 
Bèlgica) 
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E  EGUIA, José Luis 

(Departament de Projectes d’Enginyeria, Universitat Politècnica de Catalunya) 
 

ESPINOSA MIRABET, Sílvia 
(Departament de Filologia i Comunicació, Universitat de Girona) 
 

F  FERNÁNDEZ PEÑA, Emilio 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona; CEO‐UAB) 
 
FERRÉ PAVIA, Carme 
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona; InCom‐UAB) 
 
FRANCO COELHO, Rafael 
(Universidade Federal de Goiás, Brasil) 
 

G  G. SEDÓ, Ramon 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom‐UAB) 
 

GINESTA, Xavier 
(Departament de Comunicació, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya) 
 
GONZÁLEZ COLLANTES, Carla 
(Departament de Filologia Catalana, UAB; Departament d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra; 
Departament d’Idiomes, Universitat Internacional de Catalunya; Llengua i Mèdia‐UAB) 
 
GONZÁLEZ ROMO, Zahaira Fabiola 
(Departament de Comunicació, Universitat de – Universitat Central de Catalunya) 
 
GRAU, Sergi 
(Departament d’Enginyeries; Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació, Universitat de Vic – 
Universitat Central de Catalunya) 
 

J  JAUME, Mònica 
(Cornsorci Normalització Lingüística, Vic; Llengua i Mèdia‐UAB) 

 
H  HUMANES, María Luisa 

(Departamento Ciencias de la Comunicació y Sociología, Universidad Rey Juan Carlos) 
 

HUERTAS BAILÉN, Amparo 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona; InCom‐UAB) 
 

K  KENNETT, Chris 
(La Salle Business Engineering School, Universitat Ramon Llull) 
 

L  LABIO, Aurora 
(Departamento de Periodismo II, Universidad de Sevilla) 
 
LALLANA, Ibone 
(InCom‐UAB; CEO‐UAB) 
 
LLAMERO, Lluïsa 
(Departament d’Estudis de Comunicació, Universitat Rovira i Virgili) 
 
LOBERA, Josep 
(Departamento de Sociología, Universidad Autónoma de Madrid) 
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LUNA‐RASSA, María 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom‐UAB) 
 
LÓPEZ, Bernat 
(Departament d’Estudis de Comunicació, Universitat Rovira i Virgili) 
 

M  MARÍN, Enric 
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
MARTÍNEZ GARCÍA, Luisa de Carmen 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda 
(Universidad Técnica Particular de Loja, Equador; InCom‐UAB) 
 
MEDINA AGUERREBERE, Pablo 
(Departament de Ciències de la Comunicació, Universitat Internacional de Catalunya) 
 

MONTAGUT, Marta 
(Departament d’Estudis de Comunicació, Universitat Rovira i Virgili) 
 

MONTERO, María Dolores 
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultural, Universitat Autònoma de Barcelona, InCom‐UAB) 
 

MORAGAS I SPÀ, Miquel de 
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultural, Universitat Autònoma de Barcelona; InCom‐UAB; CEO‐
UAB) 
 
MORALES MORANTE, Fernando 
(Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, Universitat Autònoma de 
Barcelona) 
 

N  NUNES DE SOUSA, Ana Lúcia 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom‐UAB) 
 

P  PEÑAFIEL, Carmen 
(Departamento de Periodismo, Universidad del País Vasco/Euskal Erriko Unibertsitatea) 
 
PONTE, Cristina 
(Universidade Nova de Lisboa, Portugal) 
 
PUIG, Josep Maria 
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona; CEO‐UAB) 
 

R  REGUERO, Núria 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom‐UAB) 
 
REIG, Ramon 
(Departament Tecnologies Digitals i de la Informació, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya) 
 
RIBES, Xavier 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
RIZO, Marta 
(Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Mèxic) 
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S  SABATÉ I SALAZAR, Joan 
(Departament de Comunicació, Universitat Ramon Llull; Fundacc) 
 
SAGARZAZU, Itxasne 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom‐UAB; Centre d’Estudis 
Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona, CEO‐UAB) 
 
SALVADOR AGRA, Saleta de 
(Universidad Técnica Particular de Loja, Equador; InCom‐UAB) 
 
SANTAMARIA, Laura 
(Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental; Llengua i Mèdia‐UAB) 
 
SORIANO, Jaume 
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
SUBERVI, Federico 
(Kent State University; Texas State University–San Marcos, EUA) 
 

T  TANDIAN, Aly 
(Université Gaston Berger de Sant‐Louis, Senegal) 
 
TERRÓN BLANCO, José Luis 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona, InCom‐UAB) 
 
TESO ALONSO, Gemma 
(Consejería de Educación, Comunidad de Madrid) 

 

Membres col∙laboradors 
B  BASSOLS, Margarida 
  (Llengua i Mèdia, UAB) 

 
C  CANO, Lorena 

(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom‐UAB) 
 

F  FAURA, Neus 
  (Llengua i Mèdia, UAB) 
 
R  RICO, Albert 
  (Llengua i Mèdia, UAB) 
 

S  SEGARRA, Mila 
  (Llengua i Mèdia, UAB) 
 

T  TORRENT, Anna M. 
  (Llengua i Mèdia, UAB) 
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3. Línies d’investigació de l’equip 

 

 
El  Consell  de  direcció  de  l’Institut  de  la  Comunicació  de  la  Universitat  Autònoma  de 
Barcelona (InCom‐UAB), a proposta del director de l’InCom‐UAB, va aprovar l’actualització 
de  la relació de  línies de recerca de  l’equip, en reunió extraordinària, el 27 de novembre 
de 2014. Aquestes línies han seguit vigents per a tot l’any 2015. 
 
 
Línies de recerca de l’InCom‐UAB 
1.  Comunicació de proximitat 
2.  Comunicació i cultura digital 
3.  Comunicació i esport 
4.  Comunicació i salut 
5.  Comunicació pel canvi 
6.  Educomunicació 
7.  Estructura de la comunicació 
8.  Estudis dels videojocs 

9.  Ètica periodística  
10.  Comunicació i gènere 
11.  Periodisme de qualitat 
12.  Llengua i mitjans 
13.  Migració i comunicació 
14.  Mitjans i pluralisme 
15.  Participació ciutadana 
16.  Polítiques de comunicació 

17.  Pràctiques culturals i cohesió social  
18.  Responsabilitat social corporativa 

19.  Sociabilitat i identitat digitals  
20.  Humanitats digitals 
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4. Grups de recerca en el marc de l’equip 

 

4.1. Grup  Internacional d’Estudis  sobre Comunicació  i Cultura 
(InCom‐UAB) 

 
Objectiu 
El Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom‐UAB), coordinat per la 
professora titular Amparo Huertas Bailén, ha rebut el reconeixement de Grup Consolidat 
de  Recerca  per  la  Generalitat  de  Catalunya  per  al  període  2014–2016  (referència 
2014/SGR‐01594). La Generalitat concedeix aquesta distinció per “reconèixer  i promoure 
la  recerca  de  qualitat,  la  transferència  de  coneixement  i  la  internacionalització  de  les 
activitats científiques” dels equips de recerca de Catalunya. El grup, fundat pel catedràtic 
Miquel de Moragas i Spà, ha estat reconegut amb aquesta distinció ininterrompudament 
des de l’any 1997. 
 
Línies de treball del grup 
– El sistema de comunicació a Catalunya 
– Tecnologies de la comunicació, desenvolupament i cohesió social 
– Polítiques de comunicació i comunicació local/de proximitat 
– Mitjans de comunicació i esport 
 
Lloc web 
http://incom.uab.cat/content_m.asp?id_contents=14&menu=3 
 
 
L’equip 
 
Coordinadora: 
HUERTAS BAILÉN, Amparo 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, UAB; InCom‐UAB) 
 

Investigadors/es 
BASSOLS PUIG, Margarida 
(Departametn de Filologia Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona; Llengua i Mèdia, UAB. Jubilació amb 
data 08 de novembre de 2014) 
 

BERGÉS SAURA, Laura 
(Departament de Filologia Catalana i Comunicació, Universitat de Lleida) 
 
CEREZUELA MARTÍNEZ, Berta 
(Centre d’Estudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona, CEO‐UAB) 
 

CIVIL I SERRA, Marta 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom‐UAB) 
 

ESPINOSA MIRABET, Sílvia 
(Departament de Filologia i Comunicació, Universitat de Girona) 
 
FERRÉ PAVIA, Carme 
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona, InCom‐UAB) 
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G. SEDÓ, Ramon 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom‐UAB) 

 
GONZÁLEZ COLLANTES, Carla 
(Departament de Filologia Catalana, UAB; Departament d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra; Departament 
d’Idiomes, Universitat Internacional de Catalunya; Llengua i Mèdia‐UAB) 
 
GONZÁLEZ ROMO, Zahaira Fabiola 
(Departament de Comunicació, Universitat de – Universitat Central de Catalunya) 
 
KENNETT, Chris 
(La Salle Business Engineering School, Universitat Ramon Llull) 
 
LLAMERO, Lluïsa 
(Departament d’Estudis de Comunicació, Universitat Rovira i Virgili) 
 
MEDINA AGUERREBERE, Pablo 
(Departament de Ciències de la Comunicació, Universitat Internacional de Catalunya) 
 
MORAGAS I SPÀ, Miquel de 
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultural, Universitat Autònoma de Barcelona; InCom‐UAB; CEO‐UAB) 
 
REGUERO, Núria 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom‐UAB. Col∙laboradora per 
excedència de l’InCom‐UAB) 
 
SANTAMARIA, Laura 
(Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental; Llengua i Mèdia‐UAB) 
 
SEGARRA, Mila 
(Departament de Filologia Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona; Llengua i Mèdia‐UAB) 
 
TERRÓN BLANCO, José Luis 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona, InCom‐UAB) 
 
TORRENT, Anna M. 
(Departament de Filologia Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona; Llengua i Mèdia‐UAB; jubilació amb data
de setembre de 2014) 
 
Membres col∙laboradors externs 
BENÍTEZ EYZAGUIRRE, Lucía 
(Departamento de Márketing y Comunicación, Universidad de Cádiz) 
 
BRUNAT, Gemma 
(Parlament de Catalunya; Llengua i Mèdia‐UAB) 
 
CALLEJO GALLEGO, Manuel Javier 
(Departamento de Sociología I, Universidad Nacional de Educación a Distancia) 
 
CARBONELL, Laia 
(Universidad de Sevilla; InCom‐UAB) 
 
COGO, Denise 
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos‐Unisinos, Brasil)
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DOMINGO, David 
(Département des Sciences de l’Information et de la Communication, Université Libre de Bruxelles, Bèlgica) 
 
FRANCO COELHO, Rafael 
(Universidade Federal de Goiás, Brasil) 
 
JAUME, Mònica 
(Consorci Normalització Lingüsítica, Vic; Llengua i Mèdia‐UAB) 
 
LOBERA, Josep 
(Departamento de Sociología, Universidad Autónoma de Madrid) 
 
MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda 
(Universidad Técnica Particular de Loja, Equador; InCom‐UAB) 
 
PEÑAFIEL, Carmen 
(Departamento de Periodismo, Universidad del País Vasco/Euskal Erriko Unibertsitatea) 
 
PONTE, Cristina 
(Universidade Nova de Lisboa, Portugal) 
 
RIZO, Marta 
(Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Mèxic) 
 
SUBERVI, Federico 
(Kent State University; Texas State University–San Marcos, EUA) 
 
TANDIAN, Aly 
(Université Gaston Berger de Sant‐Louis, Senegal) 
 
TESO ALONSO, Gemma 
(Consejería de Educación, Comunidad de Madrid)
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4.2. Grup Comunicació, Esport i Jocs Olímpics (CEO‐UAB) 
 
Objectiu 
L’objectiu principal d’aquesta línia d’investigació és analitzar l’estreta relació entre mitjans 

de  comunicació  i  l’esport  des  d’una  visió  complexa  que  es  centra  en  les  relacions 

sistèmiques entre les organitzacions, els actors esportius i els mitjans. 

S’ha  tingut una especial atenció a  l’evolució de  la  cobertura dels  Jocs Olímpics per part 
dels mitjans de comunicació i al seu paper en la difusió de l'Olimpisme, i en particular en 
les  cerimònies  olímpiques  que  constitueixen  un  dels moments  culminants  dels  Jocs  en 
terme d’impacte  global  i potencialitat per  a  la projecció de  la  ciutat  i  regió  seu. En  els 
darrers  anys,  afegim  a  aquestes  línies  tradicionals  l’estudi  de  les  interaccions  entre  els 
mitjans tradicionals i els nous mitjans i com aquests poden afectar les formes tradicionals 
de  comunicar  de  les  organitzacions  esportives  i  dels  diferents  actors  dels  sistemes 
esportius globals. 
 

Principals línies de treball del grup 
– Educació olímpica i valors de l’esport 

– Estudis sobre les TIC i l’esport 

– Estudis culturals i esport. Màrqueting esportiu 

 
Lloc web 
http://ceo.uab.cat 
 
 
L’equip Comunicació i Esport (CEO‐UAB) 
FERNÁNDEZ PEÑA, Emilio 
(Director CEO‐UAB; Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
MORAGAS i SPÀ, Miquel de 
(Director honorari CEO‐UAB; InCom‐UAB; Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma 
de Barcelona) 
 
GÓMEZ BENOSA, Miquel 
(Coordinador general CEO‐UAB i InCom‐UAB) 
 
CEREZUELA MARTÍNEZ, Berta 
(Cap projectes i documentació CEO‐UAB) 
 
G. SEDÓ, Ramon 
(Projectes web CEO‐UAB) 
 
Col∙laboració acadèmica 
BADET SOUZA, Maria 
(Experta en Mitjans de comunicació, immigració brasilera i gènere) 
 
BRUNET, Ferran 
(Departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
GINESTA, Xavier 
(Departament de Comunicació, Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya) 
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KENNETT, Chris 
(La Salle Business Engineering School, Universitat Ramon Llull) 
 
LUZÓN, Virginia 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
MERCADO SÁEZ, María Teresa 
(GIDYC‐ Universidad CEUCardenal Herrera) 
 
MUÑOZ, Francesc 
(Departament de Geografia, Unviersitat Autònoma de Barcelona) 
 
PANAGIOTOPOULOU, Roy 
(Universitat d’Atenes, Grècia) 
 
PUIG, Josep Maria 
(TV3; Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
PUIG BARATA, Núria 
(Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya) 
 
RAMAJO, Natividad 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
RAMÍREZ QUERALT, Anunciación 
(GIDYC‐ Universidad CEUCardenal Herrera) 
 
RIUS SANCHIS, Inmaculada 
(GIDYC‐ Universidad CEUCardenal Herrera) 
 
SALAS NESTARES, María Isabel 
(GIDYC‐ Universidad CEUCardenal Herrera) 
 

SÁNCHEZ CASTILLO, Sebastián 
(GIDYC‐ Universidad CEUCardenal Herrera) 
 
SCHNEIDER TODT, Nelson 
(Universitat Federal de Rio Grande del Sud, Brasil) 
 
SIMÓN SANJURJO, Juan Antonio 
(Universidad Europea de Madrid) 
 
SOLVES ALMELA, Josep 
(GIDYC‐ Universidad CEUCardenal Herrera) 
 
TARRAZÓN, Maria Antònia 
(Departament d’Empresa, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Personal en formació 
SHA, Angelica 
PAPAIONOU, Ioannis 
RAMÓN, Xavier 
ARAGÓN‐PÉREZ, Alberto 
MALANSKI, Daniel 
P. GILA, José 
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4.3.  Grup  Comunicació,  Migració  i  Ciutadania  (CMC  InCom‐
UAB) 

 
Objectiu 

La  línia  d'investigació  Comunicació, Migració  i  Ciutadania  s'incorpora  a  l'InCom‐UAB  el 
setembre de 2007 i el seu objectiu és l'estudi del paper que exerceix la comunicació en el 
procés  d'adaptació  de  la  població  immigrada  al  nou  entorn  de  convivència  ciutadana. 
Aquesta  activitat  es  desenvolupa  amb  una mirada  allunyada  de  visions  paternalistes  i 
discriminatòries  i,  alhora,  atenta  a  la  perspectiva  de  gènere.  L'anàlisi  de  les  fonts 
estadístiques disponibles i la realització de treballs de camp propis ens permeten conèixer 
les experiències, percepcions i opinions de la població sobre el fenomen migratori pel que 
fa als processos sociocomunicatius. És a dir, no només s'aborden mostres  formades per 
persones  d'origen  estranger,  sinó  que  es  treballa  sobre  la  base  del  conjunt  de  la 
ciutadania. 
 
Línies de treball del grup 
– Consum o grau de penetració dels mitjans de comunicació tradicionals, de les TIC i de 

l’oferta cultural disponibles 
– Usos i apropiacions en el mercat del consum mediàtic‐cultural 
– Participació ciutadana, comunicació i cultura 
– Processos de recepció mediàtica‐cultural 
– Processos de sociabilitat 
– Mitjans ètnics i integració sociocultural 
– Comunicació transnacional 
– Educación mediàtica com a instrument per dinamitzar les relacions interculturals 
– Diàleg interreligiós i comunicació 
– La comunicació com a eina de resistència dels pobles originaris (comunicació indígena) 

 
Enllaç web 
http://incom.uab.cat/cmc 
 
 
Equip 
 
Directora 
Huertas Bailén, Amparo 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, UAB; InCom‐UAB) 
 
Investigadors/es 
 

LUNA‐RASSA, Maria 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom‐UAB) 
 
MARTINEZ  GARCÍA,  Luisa  del  Carmen  (Departament  Comunicació 
Audiovisual i Publicitat; InCom‐UAB)  
 

MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda 
(Universidad Técnica Particular de Loja, Equador) 
 

MORALES MORANTE, Luis Fernando 
(Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, Universitat 
Autònoma de Barcelona; InCom‐UAB) 
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SALVADOR AGRA, Saleta de 
(Universidad Técnica Particular de Loja, Equador; InCom‐UAB) 
 

TERRÓN Blanco, Jose Luis 
(Departament de Comunicació Audioviosual i Publicitat; InCom‐UAB) 

 
Membres col∙laboradors/es 
BENÍTEZ EYZAGUIRRE, Lucía 
(Departamento de Márketing y Comunicación, Universidad de Cádiz) 
 
CALLEJO GALLEGO, Manuel Javier 
(Departamento de Sociología I, Universidad Nacional de Educación a Distancia) 
 
COGO, Denise 
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos‐Unisinos, Brasil) 
 
NUNES DE SOUSA, Ana Lúcia 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom‐UAB) 
 
TESO ALONSO, Gemma  
(Instituto Puerta Bonita, Madrid; InCom‐UAB) 

 
ZURIAN, Francisco A. 
(Investigador Principal GECA; UCM) 

 
Personal en formació 
ARDILA PEÑA, María Camila 
(Universitat Autònoma de Barcelona, UAB) 

 
BURIHAN, Maria Luiza 
(Universidad de Santa Catarina, Brasil) 

 
FRANCO COELHO, Rafael 
(Universidade Federal de Goiás, Brasil) 

 
LEDUR ALLES, Natalia 
(Universidade do Vale do Rio dos Sinos‐UNISINOS, Brasil) 

 
MARQUES GONÇALVES, Gabriela 
(Facultad Araguaia de Goiania, Brasil) 
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4.4. Grup Comunicació i Responsabilitat Social (ComRess 
InCom‐UAB) 

Objectiu 
Comunicació  i Responsabilitat Social  (ComRess  InCom UAB) és un grup de  recerca de  la 
UAB aprovat per aquesta universitat l’any 2009 i des de 2011 forma part de l’Institut de la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom‐UAB). 
 
Línies de treball del grup 
Les  línies de  treball que  atén  el  grup  tenen  a  veure de manera  àmplia  amb  tot  el que 
afecta  a  la  responsabilitat  social  en  el  camp  de  la  comunicació:  la  de  les  empreses  de 
comunicació,  la  dels mitjans  com  a  actors  socials,  la  dels  professionals,  les  pràctiques 
periodístiques que amaguen determinats temes ciutadans i l’ètica de la comunicació. 
 
Enllaç web 
http://comress.org 

 
 
Equip 
 
Directora 
FERRÉ PAVIA, Carme 
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona, UAB; InCom‐UAB) 
 
Investigadors/es 
CARRILLO, Nereida 
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
GAYÀ, Catalina 
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
LÓPEZ, Bernat 
(Departament d’Estudis de Comunicació, Universitat Rovira i Virgili) 
 

MARTINS, Aline 
(Comunicació i Responsabilitat Social InCom‐UAB) 
 
OROZCO, Jaime A. 
(Universidad Pontificia Bolivariana, Colòmbia) 
 

ROURA, Elisabeth 
(Comunicació i Responsabilitat Social InCom‐UAB) 
 
TOLOTTI, Cristiane 
(Comunicació i Responsabilitat Social InCom‐UAB) 
 
Membres col∙laboradors/es 
GONZÁLEZ Carlos 
(Comunicació i Responsabilitat Social InCom‐UAB) 
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PERALES, Cristina (UVic‐UCC) 
(Comunicació i Responsabilitat Social InCom‐UAB) 
 
Investigadors /es convidats/des 
BERNAL, Ana Isabel 
(Universidad de Málaga; Universitat Oberta de Catalunya) 
 
PELLISSER, Nel∙lo 
(Universitat de València – Estudi General) 
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4.5.  Grup Comunicació i Salut (InCom‐UAB) 

 
Objectiu 
El Grup Comunicació  i Salut (InCom‐UAB) té com a finalitat  l’estudi de  la comunicació en 
relació amb la salut respecte a tres eixos: la comunicació entre subjectes, la comunicació 
entre  institucions  i subjectes  i  l'anàlisi de  la  informació sociosanitària que transmeten els 
mitjans  de  comunicació  de masses.  A més  de  la  investigació,  el  Grup  també  té  com 
objectius  la  divulgació,  la  formació  i  l'organització  d'esdeveniments  en  l'àmbit  de  la 
comunicació i la salut. 
 
Línies de treball del grup 
– La influència del màrqueting i de la publicitat en conductes i hàbits de vida 
– La comunicació entre el personal sanitari o les intitucions mèdiques i els pacients. La 

comunicació entre pacients 
– La comunicació entre els professionals de la sanitat 
– Les relacions entre les institucions públiques i privades i els mitjans de comunicació de 

masses 
– L'anàlisi de com es tracta la salut en els mitjans de comunicació de masses 
– El màrqueting social per a la promoció de la salut 
– El periodisme especialitzat en temes de salut 
– Els rols d'internet i el web en l'entorn de la salut 
 
 
Enllaç web 
http://incom.uab.cat/ocs 
 
 
Equip 
Director 
TERRÓN, José Luis  
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, UAB; InCom‐UAB) 
 

Investigadors/es 
G. SEDÓ, Ramon 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona) 
 

JIMÉNEZ, Mónika 
(Departament de Comunicació, Universitat Pompeu Fabra) 
 

MARTÍNEZ, Luisa 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 

MEDINA AGUERREBERE, Pablo 
(Departament de Ciències de la Comunicació, Universitat Internacional de Catalunya) 
 

UGARTE, Aitor 
(Editor de Revista de Comunicación y Salud, RCyS) 
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4.6.  Grup Comunicació, Videojocs i Entreteniment 
(InCom‐UAB) 

 
Objectiu 
El  Grup  reuneix  acadèmics  i  professionals  que  investiguen  els  jocs  digitals,  els  mons 
virtuals  i els seus  fenòmens associats,  fomenta  la  investigació d'alta qualitat  i promou  la 
col∙laboració  i  la  difusió  del  treball  per  divulgar  els  últims  avenços  en  la  investigació 
d'aquestes àrees, a partir de set àmbits: 

– Impulsar l'estudi i la investigació del sector dels jocs digitals i els mons virtuals 
– Realitzar activitats que potenciïn la investigació 
– Afavorir l'intercanvi d'informació entre investigadors i professionals 
– Organitzar i promoure fòrums acadèmics i activitats de divulgació 
– Participar en comissions, grups de treball i grups de debat 
– Divulgar informació d’interès a través de diferents mitjans 
– Publicar articles i resultats de recerca propis amb accés obert 
 
Línies de treball del grup 
El  grup  integra  les  línies  de  treball  sobre  comunicació  digital  (Digital  Communication)  i 
estudis  dels  videojocs  (Game  studies). A més,  pot  treballar  transversalment  amb  altres 
línies de  l'InCom‐UAB, com per exemple Comunicació  i Salut, Migració  i Comunicació, o 
Sociabilitat i identitat digitals, entre d’altres. 

 
Enllaç web 
http://incom.uab.cat/content_m.asp?id_contents=40&menu=6 
 
Equip 
Directora 
CONTRERAS, Ruth S. 
(Departament de Comunicació, Universitat de Vic‐Universitat Central de Catalunya) 
 
Investigadors/es 
RIBES, Francesc Xavier 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 

REIG, Ramon 
(Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació, Universitat de Vic‐Universitat Central de Catalunya)) 
 

BORRALLERAS, Cristina 
(Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació, Universitat de Vic‐Universitat Central de Catalunya)) 
 
GRAU, Sergi 
(Departament  d’Enginyeries;  Departament  de  Tecnologies  Digitals  i  de  la  Informació,  Universitat  de  Vic‐
Universitat Central de Catalunya) 
 
EGUIA, José Luis 
(Departament de Projectes d’Enginyeria, Universitat Politècnica de Catalunya) 
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5. Convenis, acords i subvencions vigents 

 

 Associació  Clúster  Audiovisual  Catalunya,  Conveni marc  de  col∙laboració  entre  el 
Clúster audiovisual  i  la UAB a través de  l’InCom‐UAB, en aquells projectes d’interès 
comú. 

 Asociación Española de Investigación de  la Comunicación (AE‐IC), conveni marc de 
col∙laboració. 

 Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE‐IC). Conveni específic 
de  col∙laboració  en  l'organització  del  Congreso  Iberoamericano  de  Comunicación 
"Comunicación, Cultura y Cooperación" (V Congreso Internacional). 

 Centro  de  Investigação Media  e  Jornalismo  (CIMJ),  conveni  de  col∙laboració  en 
recerca, difusió i intercanvi d’informació en matèria de comunicació. 

 Col∙legi Oficial de Metges de Barcelona, conveni marc de col∙laboració en matèria de 
comunicació i salut.  

 Col∙legi de Periodistes de Catalunya,  conveni marc de  col∙laboració en matèria de 
comunicació. 

 Consell de  l’Audiovisual de Catalunya, conveni de col∙laboració per a  la recerca  i  la 
difusió en matèria de comunicació. 

 Editorial UOC, acord de col∙laboració per a la realització de publicacions d’autors de 
l’àmbit hispanolusòfon sobre comunicació. 

 Escola Superior de Disseny Eina, conveni per a la realització d’estades de pràctiques 
d’alumnes. 

 Fundació Audiències de  la Comunicació  i  la Cultura  (FUNDACC),  conveni marc de 
col∙laboració especialment en l’àmbit de l’Informe de la Comunicació a Catalunya. 

 Fundació  Autònoma  Solidària  (FAS),  Conveni  de  col∙laboració  entre  la  Fundació 
Autònoma Solidària (FAS) i la Càtedra UNESCO de Comunicació InCom‐UAB.  

 Fundació Autònoma Solidària  (FAS), Conveni de concessió de  l'ajut per  realitzar el 
projecte:  "Apropant‐nos  a  les  realitats  socioculturals,  lluites  i  resistències  de  les 
comunitats indígenes d'Amèrica Llatina". 

 Fundació  Blanquerna/ Universitat  Ramon  Llull,  conveni marc  de  col∙laboració  en 
recerca i difusió en matèria de comunicació. 

 Fundació  Escola  de  Prevenció  i  Seguretat  Integral  (FEPSI),  conveni  marc  de 
col∙laboració en projectes d’interès comú. 

 Fundació  Espai  Català  de  Cultura  i  Comunicació  (ESCACC),  conveni  marc  de 
col∙laboració especialment en l’àmbit de polítiques de comunicació i espai català de 
comunicació. 

 Fundació  Fòrum  Universal  de  les  Cultures,  conveni  marc  de  col∙laboració  per 
gestionar la seva web. 
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 Fundació  Ictus  / Malaltia  Vascular,  conveni marc  de  col∙laboració  en matèria  de 
comunicació i salut. 

 Fundación  Global  Democracia  y  Desarrollo  (FUNGLODE),  conveni  marc  de 
col∙laboració en matèria de formació i difusió en matèria de comunicació. 

 Gas Natural  Fenosa,  conveni per  a  la  realització de  l’Informe de  la Comunicació a 
Catalunya. 

 Generalitat  de  Catalunya.  Departament  d’Economia  i  Coneixement,  Direcció 
General de Recerca, per a la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom‐UAB). 

 Generalitat  de  Catalunya.  Departament  de  la  Presidència,  subvenció  relativa 
tasques de disseny, planificació, edició  i producció de  l'Informe de  la Comunicació a 
Catalunya  2013–2014,  i  de  potenciació  del  Portal  de  la  Comunicació  i  del Mapa 
Interactiu dels Mitjans de Comunicació. 

 Generalitat  de  Catalunya.  Departament  d’Economia  i  Coneixement,  Agència  de 
Gestió d’Ajuts Universitaris  i de Recerca (AGAUR), concessió del reconeixement de 
Grup de  recerca consolidat  (SGR), per al període 2014–2016, al Grup  Internacional 
d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom‐UAB). 

 Gestión RED2002/Sida,  conveni marc de col∙laboració en projectes d’interès comú.  

 Institut del teatre – Diputació de Barcelona, conveni marc de col∙laboració amb  la 
UAB en aspectes acadèmics i investigadors. 

 Instituto  Cervantes,  conveni  de  col∙laboració  en  el  marc  del  Portal  de  la 
Comunicació. 

 Instituto  Internacional  de  Comunicación  y  Salud  (INICyS),  conveni  marc  de 
col∙laboració en matèria de comunicació i salut. 

 Laboratori  de  Periodisme  i  Comunicació  per  a  la  Ciutadania  Plural  (UAB),  acord. 
Establir  un marc  formal  de  col∙laboració  entre  el  LPCCP  (UAB)  i  l'InCom‐UAB,  en 
matèria de comunicació en l'àmbit de la investigació, la documentació i la difusió de 
coneixements dins i fora de la UAB. 

 Observatório Da Comunicaçao (OBERCOM), conveni de col∙laboració en el marc del 
Portal de la Comunicació (InCom‐UAB). 

 Organització de les Nacions Unides per a l´Educació i la Cultura (UNESCO), conveni 
per a la creació de la Càtedra Unesco de Comunicació a la UAB. 

 Red Europa América Latina de Comunicación y Desarrollo (REAL_CODE), conveni de 
col∙laboració  entre  13  universitats  europees  i  6  iberoamericanes  en  el marc  d’un 
programa europeu sobre comunicació i desenvolupament. 

 Societat Catalana de Comunicació – Institut d’Estudis Catalans (SCC‐IEC), conveni de 
col∙laboració  en matèria  de  difusió,  documentació  i  investigació  en  el  camp  de  la 
comunicació. 

 Tecnonews,  conveni  marc  de  col∙laboració  en  matèria  de  comunicació  i  noves 
tecnologies. 

 



Memòria InCom‐UAB 2015  
 

29 

 

 

 Universitat Autònoma de Barcelona (Facultat de Ciències de Comunicació), estada 
de pràctiques d’alumnes a l’InCom de la UAB. 

 Universitat de Girona, conveni marc de col∙laboració en recerca i difusió.  

 Universitat Pompeu Fabra, conveni marc de col∙laboració en recerca i difusió. 

 Universitat Rovira i Virgili, conveni marc de col∙laboració en recerca i difusió. 

 Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, conveni de col∙laboració en 
matèria de comunicació i videojocs. 

 Universidad Nacional  de  Tres  de  Febrero,  establir  el marc  de  col∙laboració  entre 
l'InCom‐UAB  i  la  UNTREF  en  els  aspectes  acadèmics,  d'investigació  i  extensió 
universitària. 
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6. Recerca 

 

6.1. Recerques bàsiques 
 
6.1.1. Grup Consolidat de Recerca (Generalitat de Catalunya) 
 
Dirigit per investigadors de l’InCom‐UAB 
 
Nom del grup:  Grup  de  recerca  consolidat.  Grup  Internacional  d’Estudis 

sobre Comunicació i Cultura (InCom‐UAB) 

Coordinadora:  Dra. Amparo Huertas Bailén 

Entitat de la concessió:   Generalitat de Catalunya 

Institucions participants:   Dels membres: 
  Institut  de  la  Comunicació  de  la  Universitat  Autònoma  de 

Barcelona;  Centre  d’Estudis  Olímpics  de  la  Universitat 
Autònoma  de  Barcelona;  Universitat  de  Girona;  Universitat 
Internacional de Catalunya; Universitat de  Lleida; Universitat 
Ramon  Llull; Universitat  Rovira  i  Virgili; Universitat  de  Vic  – 
Universitat Central de Catalunya 

  Col∙laboració externa: 
  Universidad  de  Cádiz;  Parlament  de  Catalunya;  Universidad 

Nacional  de  Educación  a  Distancia;  Universidad  de  Sevilla; 
Superior  School  of  Advertising  and  Marketing  ESPM  ‐  São 
Paulo  (Brasil);  Université  Libre  de  Bruxelles;  Univeridades 
Federal  de  Goiás  (Brasil);  Consorci  per  la  Normalització 
Lingüística  de  Vic;  Universidad  Autónoma  de  Madrid; 
Universidad Técnica Particular de Loja (Equador); Universidad 
del  País  Vasco‐Euskal  Herriko  Unibertsitatea  (UPV‐EHU), 
Universidade  Nova  de  Lisboa  (Portugal),  Universidad 
Autónoma  de  la  Ciudad  de  México  (Mèxic);  Kent  State 
University;  School  of  Jorunalism  and  Mass  Communication, 
Texas State University – San Marcos; Univeristé Gaston Berger 
de  Saint‐Louis  (Senegal);  Consejería  de  Educación  de  la 
Comunidad de Madrid. 

Referència concessió:  2014/SGR‐01594 

Període de vigència:  01–01–2014 a 31–12–2016 

Quantitat concedida:  sense finançament directe 

Investigadors /es del grup:  HUERTAS Bailén, Amparo (UAB) (coordiandora); 

  BASSOLS PUIG, Margarida  (UAB)  [baixa per  jubilació, 08–11–
2015];  BERGÉS  SAURA,  Laura  (UdL);  CEREZUELA MARTÍNEZ, 
Berta  (CEO‐UAB);  CIVIL  I  SERRA,  Marta  (InCom‐UAB); 
ESPINOSA MIRABET, Sílvia (UdG); FERRÉ PAVIA, Carme (UAB); 
G.  SEDÓ, Ramon  (InCom‐UAB); GONZÁLEZ  COLLANTES, Carla 
(UAB);  GONZÁLEZ  ROMO,  Zahaira  Fabiola  (UVic‐UCC); 
KENNETT,  Chris  (URL);  LLAMERO,  Lluïsa  (URV);  MEDINA 
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AGUERREBERE, Pablo (UIC); MORAGAS I SPÀ, Miquel de (UAB); 
REGUERO  I  JIMÉNEZ, Núria  (InCom‐UAB)  [col∙laboradora, per 
excedència  de  l’InCom‐UAB];  SANTAMARIA  GUINOT,  Laura 
(UAB);  SEGARRA NEIRA, Mila  (UAB)  [baixa  per  jubilació:  14–
09–2015]; TERRÓN BLANCO, José Luis  (UAB); TORRENT, Anna 
M. (UAB) [baixa per jubilació, 14–09–2014] 

Col∙laboració externa: 

BENÍTEZ  EYZAGUIRRE,  Lucía  (Universidad  de  Cádiz);  BRUNAT,  Gemma  (Parlament  de 
Catalunya);  CALLEJO  GALLEGO,  Manuel  Javier  (Universidad 
Nacional  de  Educación  a  Distancia);  CARBONELL,  Laia 
(Universidad  de  Sevilla);  COGO,  Denise  (Superior  School  of 
Advertising  and  Marketing‐São  Paulo,  ESPM,  Brasil); 
DOMINGO,  David  (Université  Libre  de  Bruxelles,  Bèlgica); 
FRANCO  COELHO,  Rafael  (Universidade  federal  de  Goiás, 
Brasil);  JAUME,  Mònica  (Consorci  per  a  la  Normalització 
Lingüística de Vic); LOBERA, Josep  (Universidad Autónoma de 
Madrid);  MARTÍNEZ  SUÁREZ,  Yolanda  (Universidad  Técnica 
Particular  de  Loja,  Equador);  PEÑAFIEL  SÁIZ,  Carmen 
(Universidad  del  País  Vasco–Euskal  Herriko  Unibertsitatea); 
PONTE, Cristina (Universidade Nova de Lisboa, Portugal); RIZO 
GARCÍA,  Marta  (Universidad  Autónoma  de  la  Ciudad  de 
México,  Mèxic);  SUBERVI,  Federico  (Kent  State  University; 
Texas  State  University–San Marcos,  Estats  Units);  TANDIAN, 
Aly  (Université Gaston  Berger  de  Sant‐Louis,  Senegal);  TESO 
ALONSO,  Gemma  (Consejería  de  Educación,  Comunidad  de 
Madrid). 
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6.1.2. Altres projectes competitius 

 
Dirigits per investigadors de l’InCom‐UAB  
 
 
Títol de projecte:  “Religió  i  consum  mediàtic  a  contextos  postmigratoris,  la 

mirada de  les dones musulmanes procedents del Magreb a 
Catalunya” (2015–2016) 

Investigador principal:  Dra. Amparo Huertas Bailén 

Entitat finançadora:   Direcció  General  d’Afers  Religiosos  del  Departament  de 
Governació  i  Relacions  Institucionals  de  la  Generalitat  de 
Catalunya 

Institucions participants:  Institut  de  la  Comunicació  de  la  Universitat  Autònoma  de 
Barcelona (InCom‐UAB) 

Referència concessió:  Convocatòria d’ajuts  a projectes de  recerca  en  l’àmbit de  la 
diversitat religiosa, per a l’any 2015 (2015RELIG 00016) 

Període de vigència:   03–12–2015 a 03–12–2016 

Quantitat concedida:  7.142,86 € 

Investigadors/es participants: (8) Amparo HUERTAS BAILÉN (investigadora principal); Luisa 
MARTÍNEZ GARCÍA; Fernando MORALES MORANTE;  José Luis 
TERRÓN  BLANCO;  Yolanda  MARTÍNEZ  SUÁREZ;  Saleta  de 
SALVADOR AGRA; Maria LUNA‐RASSA 

 
 
Títol de projecte:  Conveni de col∙laboració en ensenyament superior  i recerca 

amb  l’Escola de  Journalismo de Maputo  (Moçambic)  (2013–
2015) 

Investigador principal:  Dra. María Dolores Montero Sánchez 

Entitat finançadora:   Fundació Autònoma Solidària (FAS) 
 
Institucions participants:  Càtedra  Unesco  de  Comunicació  (InCom‐UAB)  i  Escola  de 

Journalismo de Maputo (Moçambic) 

Referència concessió:  FSXXX‐05. 

Període de vigència:   01–06–2013 a 15–12–2015 [prorrogat fins el 31–03–2016] 

Quantitat concedida:  12.895,00 € 

Investigadors/es participants: (5)  Per part de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom‐
UAB): María Dolores MONTERO SÁNCHEZ; Maria COROMINAS 
PIULATS.  Per  part  de  l’Escola  Superior  de  Journalismo  de 
Maputo  (Moçambic):  Tomás  José  JANE,  Ernesto  NHANALE, 
Eulalio MABUIE. 
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Títol de projecte:  “Apropant‐nos  a  les  realitats  socioculturals,  lluites  i 

resistències  de  les  comunitats  indígenes  d'Amèrica  Llatina” 
(2015–2016) 

Investigador principal:  Dra. Amparo Huertas Bailén 

Entitat finançadora:   Fundació Autònoma Solidària (FAS) 

Institucions participants:  Institut  de  la  Comunicació  de  la  Universitat  Autònoma  de 
Barcelona (InCom‐UAB) 

Referència concessió:  XXXII Convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB 

Període de vigència:  01–09–2015 a 30–09–2016 

Quantitat concedida:  2.600,00 € 

Investigadors/es  participants:  (7)    Amparo  HUERTAS  BAILÉN  (investigadora  principal); 
Rafael  FRANCO  COELHO,  Yolanda MARTÍNEZ  SUÁREZ,  Saleta 
de  SALVADOR  AGRA;  Luis  Fernando  MORALES  MORANTE; 
María LUNA‐RASSA; Ana Lucía NUNES DE SOUSA. 

 
 
Participats per investigadors de l’InCom‐UAB  
 
Títol de projecte:  Las redes sociales en los medios de comunicación en lenguas 

minoritarias europeas: realidad, usos, estrategias y sinergias 

Investigador principal:  ZABALETA URQUIOLA, Iñaki 

Entitat finançadora:   Universidad del País Vasco (UPV‐EHU) 

Institucions participants:   Universidad  del  País  Vasco  (UPV‐EHU),  Institut  de  la 
Comunicació  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona 
(InCom‐UAB) 

Referència concessió:  EHU 14/49 

Període de vigència:  2014 a 2016 

Quantitat concedida:  12.115,20 € 

Investigadors/es participants: (5) (1 forma part del l’InCom‐UAB: Carme FERRÉ PAVIA) 
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Projectes amb participació no formal de l’InCom‐UAB 
 
Títol de projecte:  Programa Erasmus Plus 2015 
  Projecte d’innovació audiovisual educativa 
  “Youngsters  I.Doc  Makers  (YIDOCM).  Youngsters,  New 

Tecnologies,  Media  &  Vet  in  the  European  Audiovisual 
Context” 

Entitat finançadora:   Comissió Europea (Programa Erasmus Plus 2015) 

Investigadores  principals:  Instituto  Puerta  Bonita  de  Madrid  (TESO,  Gema;  LÓPEZ‐
FUENSALIDA, Carmen) 
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6.2. Produccions i col∙laboracions científiques  
 

 

6.2.1. Edició i coordinació de llibres 
 
 
Llibres editats 

 CIVIL  I  SERRA, Marta;  CORBELLA  CORDOMÍ,  Joan M.;  FERRÉ  PAVIA, Carme;  SABATÉ  I  SALAZAR, 
Joan,  eds.:  Informe  de  la  Comunicació  a  Catalunya  2013–2014  [En  línia]  Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, col∙lecció Lexikon Informes, núm. 4. ISSN: 2014‐2773 
http://incom.uab.cat/informe 
http://www.webcitation.org/6h1y6kTSs 
ePub gratuït a:  
http://dogc.gencat.cat/web/.content/Publicacions/docs/InformeDeLaComunicacioACa
talunya13‐14.epub 
 
 

Llibres coordinats 

 CONTRERAS ESPINOSA, Ruth, S., coord.  (2015): Repensemos el  juego  [En  línia]. Bellaterra 
(Cerdanyola  del  Vallès):  Institut  de  la  Comunicació  de  la  Universitat  Autònoma  de 
Barcelona (InCom‐UAB). ISBN 978‐84‐942706‐5‐9 
http://incom.uab.cat/download/ebook_incomuab_repensar.pdf 
http://www.webcitation.org/6h1yDbPEv 
 

 PECH SALVADOR, Cynthia; RIZO GARCÍA, Marta, coords.  (2015):  Interculturalidad: miradas 
críticas  [En  línia]. Bellaterra  (Cerdanyola del Vallès):  Institut de  la Comunicació de  la 
Universitat Autònoma de Barcelona (InCom‐UAB). ISBN 978‐84‐944171‐1‐5. 
http://incom.uab.cat/download/llibre_mrizo15.pdf 
http://www.webcitation.org/6h1yPUUGJ 
 

 PEÑAFIEL, Carmen; TERRÓN BLANCO, José Luis, coords. (2015): Estudios de Comunicación y 
Salud: innovacions e información científica para el progreso social [En línia]. La Laguna: 
Sociedad  Latina  de  Comunicación  Social,  col∙lecció  Cuadernos  Artesanos  de 
Comunicación (CAC). ISBN: ISBN – 13: 978‐84‐16458‐16‐5. 
http://www.cuadernosartesanos.org/#84 
http://www.webcitation.org/6h1z8Rcl0 

 
 
6.2.2. Llibres 

 BUIL  GAZOL,  Pilar;  MEDINA  AGUERREBERE,  Pablo  (2015):  Dircom.  Comunicar  para 
transformar. Madrid: Ediciones Pirámide. ISBN: 978‐84‐368‐3321‐8 
 

 HUERTAS  BAILÉN,  Amparo  (2015):  Yo  soy  audiencia.  Ciudadanía,  Público  y  Mercado. 
Barcelona: Editorial UOC, col∙lecció UOCpress, núm. 38. ISBN 978‐84‐906486‐0‐5 
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6.2.3. Capítols de llibre 

 BERGÉS SAURA, Laura; PUIG I BORRÀS, Núria (2015): “La inversió publicitària als mitjans de 
comunicació”,  a  CIVIL  I  SERRA, Marta;  CORBELLA  CORDOMÍ,  Joan M.;  FERRÉ  PAVIA,  Carme; 
SABATÉ  I  SALAZAR,  Joan,  eds.:  Informe  de  la  Comunicació  a  Catalunya  2013–2014  [En 
línia] Barcelona: Generalitat de Catalunya, col∙lecció Lexikon  Informes, núm. 4, pàgs. 
85–101. ISSN: 2014‐2773 
http://incom.uab.cat/informe/download/2013/informe13_6.pdf 
http://www.webcitation.org/6h1zMz5yi 
ePub gratuït a:  
http://dogc.gencat.cat/web/.content/Publicacions/docs/InformeDeLaComunicacioACa
talunya13‐14.epub 
 

 CIVIL I SERRA, Marta (2015): “Els estudis universitaris i la recerca en comunicació”, a CIVIL 
I SERRA, Marta; CORBELLA CORDOMÍ,  Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ  I SALAZAR,  Joan, 
eds.:  Informe  de  la  Comunicació  a  Catalunya  2013–2014  [En  línia]  Barcelona: 
Generalitat  de  Catalunya,  col∙lecció  Lexikon  Informes,  núm.  4,  pàgs.  273–294.  ISSN: 
2014‐2773 
http://incom.uab.cat/informe/download/2013/informe13_16.pdf 
http://www.webcitation.org/6h1zSSfmQ 
ePub gratuït a:  
http://dogc.gencat.cat/web/.content/Publicacions/docs/InformeDeLaComunicacioACa
talunya13‐14.epub 
 

 CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S. (2015): “Repensemos el juego”, a CONTRERAS ESPINOSA, Ruth 
S., coord. (2015): Repensemos el juego [En línia]. Bellaterra : Institut de la Comunicació 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), pàgs. 9–46. ISBN 978‐84‐942706‐5‐9 
http://incom.uab.cat/download/ebook_incomuab_repensar.pdf 
http://www.webcitation.org/6h20CXaEQ 

 

 CORBELLA CORDOMÍ, Joan M. (2015): “La premsa”, a CIVIL I SERRA, Marta; CORBELLA CORDOMÍ, 
Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ  I SALAZAR, Joan, eds.: Informe de  la Comunicació a 
Catalunya 2013–2014 [En línia] Barcelona: Generalitat de Catalunya, col∙lecció Lexikon 
Informes, núm. 4, pàgs. 117–138. ISSN: 2014‐2773 
http://incom.uab.cat/informe/download/2013/informe13_8.pdf 
http://www.webcitation.org/6h20MICiK 
ePub gratuït a:  
http://dogc.gencat.cat/web/.content/Publicacions/docs/InformeDeLaComunicacioACa
talunya13‐14.epub 

 

 GONZÁLEZ  COLLANTES,  Carla.  (2015):  “La  llengua  als  mitjans”,  a  CIVIL  I  SERRA,  Marta; 
CORBELLA CORDOMÍ, Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ I SALAZAR, Joan, eds.: Informe de 
la Comunicació a Catalunya 2013–2014 [En línia] Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
col∙lecció Lexikon Informes, núm. 4, pàgs. 103–114. ISSN: 2014‐2773 
http://incom.uab.cat/informe/download/2013/informe13_7.pdf 
http://www.webcitation.org/6h20RGAts 
ePub gratuït a:  
http://dogc.gencat.cat/web/.content/Publicacions/docs/InformeDeLaComunicacioACa
talunya13‐14.epub 
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 EGUÍA, José Luis (2015): “Conceptos y más conceptos: juego vs videojuego”, a CONTRERAS 

ESPINOSA, Ruth S., coord. (2015): Repensemos el juego [En línia]. Bellaterra : Institut de 
la  Comunicació  de  la Universitat  Autònoma  de  Barcelona  (UAB),  pàgs.  49–53.  ISBN 
978‐84‐942706‐5‐9 
http://incom.uab.cat/download/ebook_incomuab_repensar.pdf 
http://www.webcitation.org/6h20Xh1zF 
 

 FERRÉ PAVIA, Carme (2015): “L’estat de la qüestió: un respir de la crisi en la década de la 
perplexitat”,  a  CIVIL  I  SERRA, Marta;  CORBELLA  CORDOMÍ,  Joan M.;  FERRÉ  PAVIA,  Carme; 
SABATÉ  I  SALAZAR,  Joan,  eds.:  Informe  de  la  Comunicació  a  Catalunya  2013–2014  [En 
línia] Barcelona: Generalitat de Catalunya, col∙lecció Lexikon  Informes, núm. 4, pàgs. 
297–310. ISSN: 2014‐2773 
http://incom.uab.cat/informe/download/2013/informe13_17.pdf 
http://www.webcitation.org/6h20dXYsl 
ePub gratuït a:  
http://dogc.gencat.cat/web/.content/Publicacions/docs/InforemDeLaComunicacioACa
talunya13‐14.epub 

 

 HUERTAS BAILÉN, Amparo  (2015): “Mass media and political engagement  in Europe”  [en 
línia],  a  ONGHENA,  Yolanda;  VERDET  PERIS,  Isabel,  coords.:  Europe  behind 
(mis)understandings del texto. Barcelona: CIDOB, pàgs. 39–47. 
http://www.cidob.org/es/articulos/monografias/europe_behind_mis_understandings/
mass_media_and_political_engagement_in_europe 
http://www.webcitation.org/6h20ixQix 
 

 HUERTAS  BAILÉN,  Amparo  (2015):  “Reflexiones  en  torno  al  estudio  de  los  públicos 
mediáticos:  perfil  y  hábitos  de  consumo”,  a  EGUIZÁBAL,  Raúl,  ed.:  Metodologías  I, 
Madrid: Editorial Fragua, col∙lección Biblioteca de Ciencias de  la Comunicación, núm. 
92, pàgs. 143‐162.  

 
 HUERTAS  BAILÉN, Amparo  (2015):  “Muchos  ingredientes,  pero  sin  recetas”,  a QUINTÁS, 

Natalia; GONZÉLEZ, Ana, coords.: La participación de  la audiencia en  la  televisión:de  la 
audiencia  activa  a  la  audiencia  social. Madrid:  Asociación  para  la  investigación  de 
Medios de Comunicación (AIMC), pàgs. 7–12. 

 
 MORAGAS I SPÀ, Miquel de (2015): “Comunicación, medios, ciudad y ciudadanía”, a LEDO 

ANDIÓN,  Margarita;  VASSALLO  DE  LOPES,  María  Immacolata,  coords.:  Comunicación, 
cultura  e  esferas  de  poder.São  Paulo  (Brasil):  Escola  de  Cominicações  e  Artes  de  la 
Universidade  de  São  Paulo;  Associação  Ibero‐Americana  de  Comunicação 
(Assibercom); l’Asociación Galega de Investigadores e Investigadoras en Comunicación 
(Agacom); Universidad de  Santiago de Composela,  Estudos Audiovisuais; Real_Code, 
pàgs. 87–101. 

 

 MORAGAS I SPÀ, Miquel de (2015): “La comunicación de proximidad, 30 años después”, a 
NEREKAN UMARAN, Amaia; CASADO, Miguel Ángel; ZALLO, Ramón; MIGUEL DE BUSTOS,  Juan 
Carlos,  eds.:  Comunicación  de  proximidad:  cada  vez más  lejos. Marco,  experiencias, 
regulación. Bilbao:  Servicio  Editorial  de  la Unverdisdad del  País Vasco,  pàgs.  21–37. 
ISBN: 978‐84‐9082‐223‐4. 
 
 
 



Memòria InCom‐UAB 2015  
 

39 

 PUIG I BORRÀS, Núria; BERGÉS SAURA, Laura (2015): “La industria de la publicitat”, a CIVIL I 
SERRA, Marta;  CORBELLA  CORDOMÍ,  Joan M.;  FERRÉ  PAVIA,  Carme;  SABATÉ  I  SALAZAR,  Joan, 
eds.:  Informe  de  la  Comunicació  a  Catalunya  2013–2014  [En  línia]  Barcelona: 
Generalitat  de  Catalunya,  col∙lecció  Lexikon  Informes,  núm.  4,  pàgs.  225–240.  ISSN: 
2014‐2773 
http://incom.uab.cat/informe/download/2013/informe13_14.pdf 
http://www.webcitation.org/6h20nv7XO 
ePub gratuït a:  
http://dogc.gencat.cat/web/.content/Publicacions/docs/InformeDeLaComunicacioACa
talunya13‐14.epub 
 

 SABATÉ  I  SALAZAR,  Joan  (2015):  “Els  sistemes  de mesurament  d’audiències”,  a  CIVIL  I 
SERRA, Marta;  CORBELLA  CORDOMÍ,  Joan M.;  FERRÉ  PAVIA,  Carme;  SABATÉ  I  SALAZAR,  Joan, 
eds.:  Informe  de  la  Comunicació  a  Catalunya  2013–2014  [En  línia]  Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, col∙lecció Lexikon Informes, núm. 4, pàgs. 73–83. ISSN: 2014‐
2773 
http://incom.uab.cat/informe/download/2013/informe13_5.pdf 
http://www.webcitation.org/6hCbvyQUd 
ePub gratuït a:  
http://dogc.gencat.cat/web/.content/Publicacions/docs/InformeDeLaComunicacioACa
talunya13‐14.epub 
 

 TERRÓN BLANCO, José Luis  (2015): “El tratamiento del VIH/sida en  los medios  impresos 
de España y de  la República Dominicana: el papel de  las ONG en  la  formación de  la 
opinión  pública”,  a  REÑÓ,  Denis;  MARTÍNEZ,  Marcelo;  CAMPALANS,  Carolina.,  coord.: 
Medios  y  opinión  pública.  Bogotà:  editorial Universidad  del  Rosario,  pàgs.  209–226. 
ISBN: 978‐958‐738‐561‐8 
 

 TERRÓN BLANCO, José Luis (2015): “Presentació”, a CIVIL I SERRA, Marta; CORBELLA CORDOMÍ, 
Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ  I SALAZAR, Joan, eds.: Informe de  la Comunicació a 
Catalunya 2013–2014 [En línia] Barcelona: Generalitat de Catalunya, col∙lecció Lexikon 
Informes, núm. 4, pàgs. 15–18. ISSN: 2014‐2773 
http://incom.uab.cat/informe/download/2013/informe13_presentacio.pdf 
http://www.webcitation.org/6h20ujpN4 
ePub gratuït a:  
http://dogc.gencat.cat/web/.content/Publicacions/docs/InformeDeLaComunicacioACa
talunya13‐14.epub 

 
 
 
6.2.4. Articles científics 

 COGO,  Denise  (2015):  “Internet  e  redes  migratórias  transnacionais:  narrativas  da 
diáspora  sobre  o  Brasil  como  país  de  Imigração”  [En  línia].  Revista  digital  Novos 
Olhares. Revista de Estudos Sobre Práticas de Recepção a Produtos Midiáticos [volum 
4,  número  1  (2015)],  del  Programa  de  Pós  Graduação  em  Meios  e  Processos 
Audiovisuais (PPGMPA) de l’Escola de Comunicações e Artes de la Universidade de São 
Paulo (Brasil). ISSN 2238‐7714. 
http://www.revistas.usp.br/novosolhares/article/view/102224 
http://www.webcitation.org/6h210cllQ 
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 CONTRERAS‐ESPINOSA, Ruth, S.; GARCÍA MEDINA, Irene; GONZÁLEZ, Zahaira (2015): “Consumo 
de medios digitales por niños y preadolescentes en Cataluña, España”  [en  línia]. Zer, 
revista de estudios de comunicación, vol. 20, núm. 39, novembre, pàgs. 145–162. ISSN: 
1137‐1102 
http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer39‐08‐contreras.pdf 
http://www.webcitation.org/6h21CB4oo 
 

 FERRÉ‐PAVIA, Carme; PERALES GARCÍA, Cristina  (2015):  “News or  social mobilization? An 
exploratory  study  about  the  role  of  Twitter  in  the  Spanish  indignados  protests”. 
Catalan  Journal of Communication & Cultural Studies  [Bristol],   vol. 7, núm. 1, pàgs. 
21–36. doi: 10.1386/cjcs.7.1.21_1 
 

 FERRÉ‐PAVIA, Carme (2015): “Autoayuda digital:de ‘dummies’ a expertos. Reseña” [En 
línia]. Icono 14 [Madrid], vol. 13, núm. 2, pàgs.  286–287. 
http://dx.doi.org/10.7195/ri14.v13i2.877 
http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14/article/view/877/537 
http://www.webcitation.org/6fPUHzMRs 

 

 FERRÉ‐PAVIA,  Carme;  SINTES OLIVELLA, Marçal; GAYÀ MORLÀ,  Catalina  (en  premsa):  “The 
Perceived Effects of Televised Political Satire among Viewers and the Communication 
Directors of Political Parties: A European Case”. European  Journal of Cultural Studies 
[Londres]. On line first pàginas 1‐19. Acceptat, en premsa, des de 14‐5‐15, Ref: 592892 
(2015). 

 

 HUERTAS  BAILÉN,  Amparo  (2015):  “Presentación:  Herta  Herzog  como  antídoto”. 
Redes.Com. Revista de estudios para lel desarrollo social de la comunicación, núm. 11, 
pàgs. 18–24. ISSN 1696‐2079. Monogràfic “Género y/en Comunicación” 
doi: 10.15213 
http://revista‐redes.hospedagemdesites.ws/index.php/revista‐redes/article/view/422 
http://www.webcitation.org/6h21qNCyF 

 

 LUNA, Maria;  SOURDIS,  Carolina  (2015):  “Colombian  found  footage.  The  tradition  of 
rupture”. New Cinemas. Journal of Contemporary Films, vol. 13, núm. 1, pàgs. 51‐64. 

 

 MARTINS MESQUITA, Aline; FERRÉ‐PAVIA, Carme (2015): “The Homo‐parental Family  in TV 
Fiction:  The  Narrative  Practices  of  Brazil  and  Spain  in  the  Representation  of 
Relationships  of  Love‐Affection”  [En  línia].  Dados  [Río  de  Janeiro],  vol.  58,  núm.  1, 
pàgs. 223–255. http://dx.doi.org/10.1590/00115258201543 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011‐
52582015000100223&lng=pt&nrm=iso&tlng=en 
http://www.webcitation.org/6fPTZeYL7 

 

 MEDINA  AGUERREBERE,  Pablo;  BUIL  GAZOL,  Pilar;  HEATH,  Robert  L.  (2015):  “Brand 
dissemination  in  Canadian  hospitals  through  Facebook”  [En  línia].  International 
Journal of Communication and Health, núm. 7. ISSN: 2359‐8220. 
http://communicationandhealth.ro/upload/number7/PABLO‐MEDINA.pdf 
http://www.webcitation.org/6ggdLAbbi 
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 MONTERO SÁNCHEZ, María Dolores; DÍAZ GONZÁLEZ, María  Jesús; QUINTAS FROUFE, Natalia 
(2015):  “El  pluralismo  en  la  televisión  digital  terrestre  en  España  (2010‐2013)”  [En 
línia].  Estudios  sobre  el mensaje  periodístico  [Madrid],  vol.  21, pàgs.  209–229.  ISSN: 
11341629 
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/50676/47073 
http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESMP.2015.v21.50676 
http://www.webcitation.org/6fPeJeC2M 
 
OROZCO‐TORO, Jaime A.; FERRÉ‐PAVIA, Carme (2015): “La difusión de las causas sociales y 
su  impacto en  la percepción de  la  imagen de marca. El caso español de Televisió de 
Catalunya” [En línia]. Cuadernos.info [Santiago de Chile], núm. 36, juny, pàgs. 125–138.  
http://dx.doi.org/10.7764/cdi.36.551 
http://www.webcitation.org/6fPU2sl5G 
 

 SALVADOR  AGRA,  Saleta  de;  MARTÍNEZ  SUÁREZ,  Yolanda  (2015):  “Nomadism  and 
intermittent  ubiquity  in  ‘off  the  grid’  Shuar  people”  [En  línia].  Communication  & 
Society, vol. 28(4) 2015, pàgs. 87‐107. ISSN 0214‐0039/ E ISSN 2386‐7876 
http://www.unav.es/fcom/communication‐society/en/articulo.php?art_id=549 
http://www.webcitation.org/6h22G6di1 
 

 SORIANO,  Jaume;  GUTIÉRREZ,  María  (2015):  “Interculturality  and  Communicative 
Rationality. Young Migrants and Their Relationships  in  the Online Social Networks  in 
Spain”. Communication & Society. 2015, vol. 28, núm. 1, pàgs. 127–143.  
 

•  ZABALETA  URKIOLA,  Iñaki;  FERRÉ  PAVIA,  Carme;  FERNÁNDEZ‐ASTOBIZA,  Itxaso;  URRUTIA‐
IZAGUIRRE,  Santiago;  GUTIÉRREZ‐PAZ,  Arantza;  XAMARDO‐GONZÁLEZ,  Nicolás  (2015):  “The 
Effect  of  Digitalization  on  the  Funding  of  the  Media  in  Minority  Language:  Ten 
European Cases” [En línia]. Palabra Clave [Bogotà], vol. 18, núm 1, pàgs. 131–155.  
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122‐
82852015000100006&script=sci_arttext 
http://www.webcitation.org/6fPSRyiTa  

 
 
6.2.5. Partipació en comitès i tasques de coordinació 
 
Associacions científiques 

 Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació (AE‐IC) 
Junta directiva 
MORAGAS I SPÀ, Miquel de  President junta directiva  
G. SEDÓ, Ramon    Secretari junta directiva  

 
Seccions 
HUERTAS BAILÉN, Amparo  Coordinadora Secció Estudis d’Audiència i Recepció  
FERRÉ PAVIA, Carme    Coordinadora Secció Comunicació Estratègica i  

 Organitzacional         
 

 Societat Catalana de Comunicació, filial de l’IEC (SCC‐IEC) 
Junta directiva 
MONTERO SÁNCHEZ, María Dolores  Vocal primera  
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Congressos 

 III Congreso Nacional de Metodología de la Investigación en Comunicación  
La  investigadora  Marta  Civil  i  Serra,  membre  del  comitè  científic  del  III  Congreso
Nacional  de Metodología  de  la  Investigación  en  Comunicación,  que  se  celebrarà  a
Màlaga,  el  novembre  de  2015.  El  congrés  està  organitzat  per  la  secció  temàtica
“Teories  i  mètodes  d’investigació”  de  l’Associació  Espanyola  d’Investigació  de  la
Comunicació (AE‐IC), en col∙laboració amb la Universidad de Málaga (UMA). 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=103 
http://www.webcitation.org/6h29kYyVN 

 
 Organització d’un simposi en el 55 Congreso Internacional de Americanistas 

Amparo  Huertas  Bailén  i  Denise  Cogo  han  coordinat  el  simposi  “Migraciones
transnacionales,  comunicación  y  tecnologías”,  al  Congreso  Internacional  de
Americanistas, celebrat a  la Universidad Francisco Gavidia, San Salvador (El Salvador),
del 12 al 17 de juliol de 2015 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=122 
http://www.webcitation.org/6h29ud4Pe 
 
 

Documentals 

 Vertical Horitzontal 
Documental en format d’aplicació per dispositius mòbils, presentat l’1 de desembre de 
2015,  coincidint amb el Dia Mundial de  la  Lluita Contra  la Sida.  L’objectiu d’aquesta 
eina  és  informar,  especialment  el  joves,  de  la  situació  actual  del  VIH  i  combatre 
diferents  estigmes  de  la  societat  envers  la  infecció.  El  projecte  ha  comptat  amb  la 
col∙laboració de l’InCom‐UAB i altres entitats i institucions. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=338#sthash.73OOD7Ii
.dpuf 
http://www.webcitation.org/6h2A5e8Hw 

 
 
Espais digitals 

 Portal de la Comunicació (InCom‐UAB) 
Membres comitè acadèmic: José Luis Terrón, Miquel de Moragas i Spà, Ramon G. Sedó 
http://www.portalcomunicacion.com/institucional.asp?id=2 
http://www.webcitation.org/6h2GBOxB0 

 
 
Llibres 

 eBooks InCom‐UAB 
Direcció: José Luis Terrón 
http://incom.uab.cat/publicacions/contenido.asp?id=2 
http://www.webcitation.org/6h2AGHWMN 
 

 Colección de libros La Latina  
Membre comitè científic: José Luis Terrón 
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Revistes científiques 

 Communication Papers (Universitat de Girona) 
Membres del Comitè Científic: Amparo Huertas Bailén i José Luis Terrón 

 
  REDES.COM  |  Revista  de  Estudios  para  el  Desarrollo  Social  de  la  Comunicació 

(Universidad de Brasilia y COSMOPOLITICAS/Junta de Andalucía)  
Coordinació  monogràfic  “Género  y/en  Comunicación”  (Núm.  11):  Amparo  Huertas 
Bailén 
 

 Revista  Comunicación  y  Salud  (Càtedra  de  Comunicación  y  Salud,  Universidad 
Complutense de Madrid) 
Membre comitè científic: José Luis Terrón 
 

 Revista  Española de Comunicación  Sanitaria  (Asociación  Española de Comunicación 
Sanitaria) 
Membre comitè científic: José Luis Terrón 

 

 Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo (RICD) de la Red Europa América 
Latina  de  Comunicación  y  Desarrollo  (Real_Code)  (Universidad  de  Santiago  de 
Compostela).  
Membre consell científic: José Luis Terrón 

 

 Revista Mediterránea de la Comunicación (Universidad de Alicante) 
Membre del comitè cientìfic: Amparo Huertas Bailén  
 
 

6.2.5.1. Projecte editorial de l’InCom‐UAB amb Oberta Publishing (Editorial UOC) 

Dins  de  la  Col∙lecció  Atlàntica  de  Comunicación,  durant  l’any  2015  s’han  publicat  tres 
obres d’aques projecte en col∙laboració: 
 

 BADET SOUZA, Maria (2015): Periodismo e imaginarios. Brasil, más allá de lo tropical y lo 
sensuall. Barcelona: Editorial UOC/InCom‐UAB,  vol. 12. ISBN: 978‐84‐9064‐602‐1. 

 

 FIGARO,  Roseli,  ed.  (2015):  Los  cambios  en  el  mundo  del  trabajo  del  periodista. 
Barcelona: Editorial UOC/InCom‐UAB, vol. 15. ISBN: 978‐84‐9116‐003‐8. 

 
 RUSSI,  Pedro  (2015).  Grafitis.  Trazos  de  imaginación  y  espacios  de  encuentros. 

Barcelona: Editorial UOC/InCom‐UAB,  vol. 16. ISBN: 978‐84‐9116‐060‐1. 
 
Consell editorial 
 
Per part de l’InCom‐UAB: 

 José Luis TERRÓN BLANCO  (Universitat Autònoma de Barcelona), actuant en qualitat 
de director 

 Directores  Col∙lecció: Denise  COGO  (Escuela  Superior  de  Propaganada  e Marketing‐
ESPM, Brasil) i Amparo Huertas Bailén (Universitat Autònoma de Barcelona) 
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6.2.6. Contribucions presentades a congressos, jornades, seminaris 
 

 FERRÉ‐PAVIA,  Carme  (2015):  “Los  sistemas  intertextuales  transmedia  en  procesos 
políticos.  El  caso  de  Barack  obama  como  estrategia  de  politainment”.  VII  Congreso 
Internacional  Latina  de  Comunicación  Social.  La  pantalla  insomne,  organitzar  per  la 
Univerisdad La Laguna (Illes Canàries). La Laguna (Illes Canàries), 7–11 de desembre de 
2015 
Comunicació 
 

  HUERTAS BAILÉN, Amparo (2015): Participació com a experta a  la taula rodona “Islam”, 
Simposium  Internacional  sobre  Mitjans,  Civilització  i  Cultura.  Representacions  i 
interpretacions  dels  informatius  de  televisió,  organitzat  pel  Departament  de 
Comunicació (UPF) i el projecte ARACC. Barcelona, 12 de maig de 2015 
Taula rodona 

 
 HUERTAS BAILÉN, Amparo  (2015): “La  influencia de  las  raíces culturales en el consumo 

mediático  de  la  población  de  origen  Latinoamericano  residente  en  España”.  55ICA 
Congreso Internacional de Americanistas, celebrat a la Universidad Francisco Gavidia. 
San Salvador (El Salvador), del 12 al 17 de juliol de 2015. 
Ponència 
 

 MENEZES,  Carolina  (2015):  “Una  temàtica  de  pes:  el  tractament  de  l’obessitat  en  els 

diaris  brasilers”.  II  Conferencia  Internacional  de  Comunicación  en  Salud,  organitzada 

per la Universidad Carlos III i l’Asociación Española de Comunicación Sanitaria (AECS). 

Madrid, 23 d’octubre de 2015. 

Comunicació 
 

 MENEZES FERREIRA, Carolina  (PPGICS‐Fiocruz, Brasil); CASTRO OLIVEIRA, Valdir de  (PPGICS‐
Fiocruz , Brasil); TERRÓN BLANCO, José Luis (InCom‐UAB) (2015): “Una temática de peso: 
el tratamiento de la obesidad en los periódicos brasileños”. VII Congreso Internacional 
Latina de Comunicación Social. La Laguna (Tenerife), 7 i 9‐11 de desembre de de 2015. 
Comunicació defensada a la taula de debat “Comunicación y salud” 
 

 MORAGAS  I  SPÀ,  Miquel  de  (2015):  Ponent  del  panel  “Cultura(s):  entre  medios  y 
mediciones”. XV Encuentro FELAFACS Medellín 2015, juntament amb els investigadors 
José Carlos Lozano i Germán Rey. Medellín (Colòmbia), 5/7 octubre de 2015. 
Ponència 
 

 TERRÓN BLANCO,  José Luis  (2015): Panel  invitat “Com són els continguts sobre salut en 
els mitjans de comunicación espanyols”. II Conferencia Internacional de Comunicación 
en  Salud  (dedicada  a  investigació,  benestar  i  salut),  organitzada  per  la  Universidad 
Carlos  III  de Madrid  i  l’Asociación  Española  de  Comunicación  Sanitaria  (AECS),  en 
col∙laboració amb l’InCom‐UAB. Madrid, 23 d’octubre de 2015 
Ponència 

 

 TERRÓN,  José  Luis  (2015):  “Cómo  son  los  contenidos  sobre  salud  en  los medios  de 

comunicación  espanyoles”?  II  Conferencia  Internacional  de  Comunicación  en  Salud, 

organitzada  per  la  Universidad  Carlos  III  i  l’Asociación  Española  de  Comunicación 

Sanitaria (AECS), celebrada el 23 d’octubre de 2015, a Madrid. 

Ponència 
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 TERRÓN, José Luis (2015): “Mesa redonda dedicada a las redes sociales y globalización”. 
II Foro Jóvenes, Drogas y Comunicación, organitzat per  la Delegació del Govern per al 
Pla  Nacional  sobre  Drogues,  que  depèn  del  Ministeri  de  Sanitat,  Serveis  Socials  i 
Igualtat, i la Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 28 i 29 d’octubre de 2015. 
Ponent taula rodona 

 
 
6.2.7. Participació en l’organització de panels i jornades 

 Organització  de  la  Càtedra  Unesco  de  Comunicació  (InCom‐UAB)  d’una  conferència 
sobre moviments socials i activisme comunicatiu amb Guiomar Rovira 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 5 dfe març de 2015 
http://www.portalcomunicacion.com/catunesco/cat/noticias_det.asp?id_noticias=69 
http://www.webcitation.org/6h2AeEjp7 
 

 L’InCom‐UAB  i  el  CIDOB  organitzen  el  seminari  “Usos  de  l’espai  públic: moviments
socials i turisme sostenible a Barcelona”, el dijous 9 de abril 
L’activitat, oberta al públic, s’ha celebrat a  la Sala Jordi Maragall del CIDOB, al carrer 
Elisabets 12 (08001 Barcelona), el dijous 9 d’abril de les 15.30 a les 18 hores 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=110 
http://www.webcitation.org/6h2Ap86M3 

 
 L’InCom‐UAB participa en l’organització de la preconferència de la ICA Young Scholars 

Preconference on Visual Methods (Puerto Rico, 2015) 
L’InCom‐UAB,  juntament  amb  l’ICA  Visual  Communication  Studies  Division,  la 
Universidad  del  Turabo  (Caguas,  Puerto  Rico)  i  el Hans  Bredow  Institute  for Media 
Research  (University of Hamburg, Alemanya) organitzen  la preconferència  ICA Young 
Scholars Preconference on Visual Methods, el 21 de maig de 2015 a la Universidad del 
Turabo. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=94 
http://www.webcitation.org/6h2B0OANO 
 

 Participació  de  l’OCVE  (InCom‐UAB  / UViC)  en  l’organització  del  1st Workshop  on 
Gaming, Simulation and Play (WGSP 2015), dins de la Conferència CISTI 2016 
Aveiro (Protugal), 17–20 de juny de 2015. 
http://www.aisti.eu/cisti2015/index.php/en/xpto/wgsp 
http://www.webcitation.org/6h2B5Mq2a 

 
 Organització d’un cinefòrum sobre  l'audiovisual com a eina de  resistència  indígena 

amb el suport de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) 
Després de  la projecció del documental “Resistencia en  la  línea negra”, s’ha comptat 
amb una  taula  rodona amb experts sobre  les  realitats de  les comunitats  indígenes a 
Amèrica Llatina. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 9 de desembre a la UAB. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=156 
http://www.webcitation.org/6h2BEb8QL 
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 Suport  en  l’organització  de  l’ECREA  Gender  and  Communication  Symposium,  a 
Tarragona 
“Media  (in)visibility:Gender and sexual diversity  in European popular media cultura”, 
organitzat pel Departament d’Estudis de Comunicació a  la Universitat Rovira  i Virgili 
(URV). Tarragona, 16 i 17 d’octubre de 2015. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=140 
http://www.webcitation.org/6h2BbwmIX 
 

 L’InCom‐UAB col∙labora en la II Conferencia Internacional de Comunicación en Salud, a 
Madrid el 23 d’octubre 
El Grup  de  Comunicació  i  Salut  de  l’InCom‐UAB  col∙labora  en  l’organització  de  la  II 
Conferencia  Internacional de Comunicación en Salud, una  iniciativa de  la Universidad 
Carlos III i l’Asociación Española de Comunicación Sanitaria (AECS), el 23 d’octubre de 
2015 a Madrid 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=112 
http://www.webcitation.org/6h2BhXgyL 
 

 Col∙laboració en  l’organització d’una mesa del VII Congreso  Internacional Latina de 
Comunicación Social, organitzat per  la Universidad de La Laguna. Coordinador mesa: 
José Luis Terrón. 
La Laguna, 7, 9, 10 i 11 de desembre de 2015. 
 

 Col∙laboració amb les IV Jornades de Comunicació i Societat 2015, organitzades per la 
Universidad de Girona. Girona, 5 i 6 de novembre de 2015 
 

 Fòrum  Internacional  de  la  Cultura  Lliure,  organitzat  per  Xnet.  Barcelona,  del  30 
d’octubre al 2 de novembre de 2015. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=141 
http://www.webcitation.org/6h2Bn7HKb 
 

 Thinkingcities.city 
El 31 d'octubre, la Fundació Fòrum Universal de les Cultures, amb el suport de l’Institut 
de  la Comunicació de  la Universitat Autònoma de Barcelona  (InCom‐UAB), estrena el 
web "thinkingcities.city", coincidint amb el Dia Mundial de les Ciutats 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=147 
http://www.webcitation.org/6h2BqFiKD 
 
 

6.2.8. Participació com a membre de jurats 
 

 VII edició dels Premis per a la Diversitat en l’Audiovisual
Amparo Huertas Bailén, membre de la setena edició dels Premis per a la Diversitat 
Audiovisual, lliurats a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (Uvic‐
UCC), el 27 d’abril.  
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=113 
http://www.webcitation.org/6h2BwHR4H 
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6.3.Activitat formativa 
 

6.3.1.Tesis doctorals defensades i en curs 

Tesis doctorals defensades 

Escrita i dirigida per membres de l’InCom‐UAB 

 LLAMERO, Lluïsa  (2015): Construcció de  la credibilitat  i  l'autoritat cognitiva a  internet 
[En línia]. Codirecció: Director: David Domingo; Josep M. Comellas (URV). Tarragona: 
Departament d’Estudis de Comunicació (URV). Data de defensa: 15–05–2015. 
http://hdl.handle.net/10803/314384 
http://www.webcitation.org/6h5Ct04T8 

 
Dirigida per membres de l’InCom‐UAB 

 GAYÀ MORLÀ, CATALINA  (2015): El periodismo de  interacción  social, una propuesta de 
dinamización  del  campo  periodístico.  La  aplicación  en  el  caso  de  las  tripulaciones 
abandonadas en el Mediterráneo  [En  línia]. Direcció: Carme Ferré Pavia. Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès): Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB). Data 
de defensa: 16–03–2015. 
http://hdl.handle.net/10803/313453 
http://www.webcitation.org/6h5CxiCgQ 

 

Tesis doctorals en curs 

Elaborades i dirigides per membres de l’InCom‐UAB 

 El tractament de les víctimes del narcotràfic a Mèxic en les agències de notícies. El cas 
d’EFE 
Doctorand: BARRIO GONZÁLEZ ZABALETA, Alejandro 
Director: Dr. José Luis Terrón (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 

 

 Les polítiques de recerca en comunicació a Catalunya (1980–2010) 
Doctoranda: CIVIL I SERRA, Marta 
Directora: Maria Corominas i Piulats (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept.de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) 

 

 Mujer y deporte. Tratamiento televisivo en Atenas 2004. España, USA y Méjico 
Doctoranda: LALLANA DEL RÍO, Ibonne 
Codirectors: Carmelo GARITAONANDÍA (UPV‐EHU); Miquel de MORAGAS SPÀ (UAB) 
Programa  de  Doctorat:  Dept.  de  Periodisme,  Universidad  del  País  Vasco‐Euskal 
Herriko Unibertsitatea (UPV‐EHU). 

 

 La asunción de  los medios de comunicación y  las tecnologías de  la comunicación en 
etnias brasileñas. Estudo de caso de Aldeia Digital (Xavante, Bororo e Terena) 
Doctorand: FRANCO COELHO, Rafael 
Directora: Amparo Huertas Bailén (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 
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Dirigides per membres de l’InCom‐UAB 

 Evolución  de  la  comunicación  política  en  Twitter  de  CiU  y  del  PSC‐PSOE  en  las 
campañas electorales celebradas en Cataluña de 2010 a 2012 
Doctorand: Franco Buendia, Dani 
Codirectors: Xavier Ginesta (UVic‐UCC); Eugeni Giral (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. de Comunicació (UVic‐UCC). 

 

 Anàlisi comparativa de les estratègies de la NBA, el Comitè Olímpic Internacional i la 
UEFA Champions League en l'ús de les xarxes socials i la participació dels usuaris.  
Doctorand: GILA, Jose P. 
Director: Dr. Emilio Fernández Peña (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 

 

 El tractament de les víctimes del narcotràfic a Mèxic en les agències de notícies. El cas 
d’EFE 
Doctorand: GONZÁLEZ ZABALETA, Alejandro 
Director: José Luis Terrón (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 
 

 Medicina de Precisón – Alta complejidad científica y  los  retos de una comunicación 
efectiva a la población 
Doctorand: GUTIÉRREZ, Carlos 
Director: Dr. José Luis Terrón (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 
 

 Los sentidos de la obesidad en los periódicos brasileños: uno estudio de la ‘Folha de S. 
Paulo’ y ‘O Globo’ 
Doctoranda: MENEZES FERREIRA, Carolina 
Codirectors: Valdir de Castro Oliveira  (Posgrado en  Información y Comunicación en 
Salud,  del  Instituto  de  Comunicação  e  Informação  Científica  e  Tecnológica  em 
Saúde/ICICT de  la Fundação Oswaldo Cruz de Brasil);José Luis Terrón  (Departament 
de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB) 
Tesi  doctoral  adscrita  al  Doctorat  sobre  comunicació  i  nutrició  del  Programa  de 
Postgrau  en  Informació  i  Comunicació  en  Salut  de  la  Fundação  Oswaldo  Cruz 
(FIOCRUZ) de Brasil 

 

 La comunicación en la formación de actores sociales en ambientes de riesgo. Análisis 
de casos desde la comunicación alternativa con grupos de jóvenes 
Doctoranda: MELLO, Fernanda 
Directora: Carme Ferré (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) 
 

 Relaciones públicas 2.0: Génesis y desarrollo de proyectos  interactivos en  la relación 
empresa‐cliente 
Doctoranda: PONTI, Elena 
Director: David Domingo (URV) 
Programa de Doctorat: Dept. d'Estudis de Comunicació (URV) 
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 Brazilorama ‐ The World Cup and the Olympics as incoming updates on the Brazilian 
Identity Construction within the Western Imaginary. 
Doctorand: MALANSKI, Daniel 
Codirecció: Emilio Fernández Peña (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 

 

 Periodismo y democracia en Mozambique: El estudio de la cobertura de los casos de 
corrupción  política  en  los  periódicos  de  referencia  [Journalism  and  democracy  in 
Mozambique:  A  study  of  the  coverage  of  political  corruption  cases  in  reference 
newspapers] 
Doctorand: NAHNALE, Ernesto 
Directora: María Dolores Montero Sánchez (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) 

 

 Communication  and Marqueting management models  throughout  Social Media  in 
the Global Sport Industry 
Doctorand: PAPAIONOU, Ioannis 
Director: Dr. Emilio Fernández Peña (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 

 

 Los medios de  comunicación  como  instrumento para  la gobernanza participativa e 
inclusiva en los países en desarrollo de Africa: el caso de Mozambique [Tesi redactada 
en portuguès] 
Doctorand: SIMILA, Antonio 
Directora: María Dolores Montero Sánchez (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) 

 

 Producción  y  distribución  de  cine  documental  orientativo  hacia  el  procomún  en  el 
Estado Español 
Doctorand: VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón 
Director: José Luis Terrón (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 

 

 

6.3.2. Treballs finals de màster 

Dirigts per membres de l’InCom‐UAB (Curs 2014/2015) 

 BAI, Dingyin  (2015):  La  cobertura  sobre  las  protestas  a  favor  de  la  democracia  de 
Hong Kong: una comparativa entre la prensa china y occidental. Treball final Màster 
en  Mitjans,  Comunicació  i  Cultura  (UAB).  Bellaterra  (Cerdanyola  del  Vallès): 
Departament de Mitjans, Comunicació  i Cultura  (UAB). Directora del  treball: Carme 
Ferré Pavia. 

 

 LI, Sa  (2015): La  responsabilidad social de  los medios de comunicación en China:  la 
percepción  de  los  estudiantes  universitarios.  Treball  final  Màster  en  Mitjans, 
Comunicació  i  Cultura  (UAB).  Bellaterra  (Cerdanyola  del  Vallès):  Departament  de 
Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB). Directora del treball: Carme Ferré Pavia. 
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 МАКАРЕНКОВА,  Zanna  (2015):  “Sex  and  the  city”  como  un  gran  product  placement. 
Treball  final  Màster  en  Comunicació  Audiovisual  i  Publicitat  (UAB):  Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès): Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB). 
Directora del treball: Amparo Huertas Bailén. 

 

 MONTOYA, Didier Alfonso  (2015): Audiencias  televisives y contenidos en  la  televisión 
colombiana. Caso de estudio: el prime time semanal de la televisión abierta privada. 
Treball  final  Màster  en  Comunicació  Audiovisual  i  Publicitat  (UAB).  Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès): Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB). 
Director del treball: José Luis Terrón. 

 

 PÉREZ CURELL, Clara  (2015): Construcció del diàleg  com a eina democràtica a  l’espai 
mediàtic digital. Anàlisi de la premsa digital francesa. Treball final Màster en Mitjans, 
Comunicació  i  Cultura  (UAB):  Bellaterra  (Cerdanyola  del  Vallès):  Departament  de 
Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB). Directora del treball: Carme Ferré Pavia. 

 

 SOLIS, Paula (2015): Presentación de las mujeres en los espots publicitarios de marcas 
de perfumes masculinos. Treball final Màster en Comunicació Audiovisual i Publicitat 
(UAB). Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Departament de Comunicació Audiovisual i 
Publicitat (UAB). Directora del treball: Amparo Huertas Bailén. 

 

 STEINBRÜGGEN,  Lydia  (2015):  Efectos  de  la  representación  en  Facebook  sobre  la 
autoestima  de  los  adolescentes.  Treball  final Màster  en Comunicació Audiovisual  i 
Publicitat  (UAB).  Bellaterra  (Cerdanyola  del  Vallès):  Departament  de  Comunicació 
Audiovisual i Publicitat (UAB). Director del treball: José Luis Terrón. 

 

 XU,  Xichen  (2015):  The  Impact  of  Korean  TV Drama  on  Chinese Women  Audience 
between 18‐25. Treball  final Màster en Comunicació Audiovisual  i Publicitat  (UAB). 
Bellaterra  (Cerdanyola  del  Vallès):  Departament  de  Comunicació  Audiovisual  i 
Publicitat (UAB). Directora del treball: Amparo Huertas Bailén. 

 
 

6.3.3. Tutories estades de recerca (predoctorals i postdoctorals) 

L’Institut de  la Comunicació de  la Universitat Autònoma de Barcelona  (InCom‐UAB) està 
obert  a  acollir  investigadors  visitants,  ja  siguin  predoctorals  o  postdoctorals.  Per  a 
l’anualitat  2015,  s’ha  comptat  amb  un  total  de  9  estades  d’investigadors  predoctorals, 
complint amb l’esperit de capacitat formativa de l’equip. 
 
 
Predoctorals 

 ACOSTA ISLAS, Fernando 
01–09–2015 a 31–12–2015: Estada de recerca predoctoral 
Estudiant de màster a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
La seva línia d’investigació principal és la comunicació interpersonal en xarxes socials 
digitals. 
Tutora de l’estada: Amparo Huertas Bailén (UAB). 
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 ÁNGEL GONZÁLEZ, Karen Anai del 
01–09–2015 a 31–01–2016. Estada de recerca predoctoral 
Projecte de final de la Maestría en Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad 
Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco (Mèxic), sobre comunicació i salut. 
Programa  “Becas mixtas  de movilidad  en  el  extranjero”  que  concedeix  el  Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) del govern mexica. 
Tutor de la seva estada: José Luis Terrón 

 

 Buriham, Maria Luiza 
05–10–2015 a 13–12–2015: Estada de recerca predoctoral 
Estudiant de la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil), on acaba de finalitzar 
els estudis de Periodisme. 
Treball  de  recerca:  Anàlisi  del  discurs  periodístic  en  la  cobertura  de  la  crisi  dels 
refugiats sirians a la premsa espanyola 
Tutora de l’estada: Amparo Huertas Bailén (UAB). 

 

 FRANCO COELHO, Rafael 
2014/2016: Estada de recerca predoctoral 
Projecte  de  tesi  doctoral  “La  asunción  de  los  medios  de  comunicación  y  las 
tecnologías de la comunicación en etnias brasileñas. Estudo de caso de Aldeia Digital 
(Xavante, Bororo e Terena)”. Programa de Doctorat: Departament de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat (UAB). 
Directora de la tesi doctoral: Amparo Huertas Bailén (UAB). 

 

 GIL MARTÍNEZ, Verónica 
01–09–2015 a 31–12–2015: Estada de recerca predoctoral 
Estudiant de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Treball final de màster dedicat a les teories de la informació. 
Tutor de l’estada: José Luis Terrón (UAB). 

 

 LEDUR ALLES, Natália 
2014/2015: Estada de recerca predoctoral 
Projeto de Doutorado Sanduíche pel desenvolupament de  la  seva  tesi doctoral  “El 
tratamiento de  la prostitución en entornos comunicativos digitales: estudio de caso 
del proyecto de  ley Gabriela  Leite”  (títol provisional). Universidade do Vale do Rio 
dos  Sinos  (UNISINOS,  Brasil).  Orientador:  Ronaldo  Henn  (UNISINOS,  Brasil); 
coorientadora: Amparo Huertas Bailén (InCom‐UAB). 

 

 MENEZES FERREIRA, Carolina 
01–09–2015 a 31–01–2016: Estada de recerca predoctoral 
Estudiant de doctorat, Programa de Pós‐graduação em  Informação e Comunicação 
em Saúde de la Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de Brasil Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (Brasil) 
Tesi doctoral sobre comunicació i salut 
Tutor de l’estada: José Luis Terrón (UAB). 

 

 SILVA SOUZA, Renata 
01–09–2015 a 31–12–2015: Estada de recerca predoctoral 
Estudiant Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil) 
Beca predoctoral del programa Sandwich. Treballa sobre comunicació comunitària, i 
analitza el cas de la vida cultural juvenil a la favela de Maré. 
Tutora de l’estada: Amparo Huertas Bailén (UAB). 
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 NHANALE, Ernesto 
28–08–2015 a 20–09–2015: Estada de recerca predoctoral. 
L’investigador  i  professor  de  l’Escola  Superior  de  Jornalismo  de Maputo  Ernesto 
Nhanale  realitza  una  estada  de  recerca  predoctoral  a  la  Càtedra  Unesco  de 
Comunicació (InCom‐UAB). 
Tutora de l’estada: María Dolores Montero (UAB). 
 

 
 
6.3.4. Tutories estades de pràctiques 
 
Durant  l’any  2015,  l’InCo‐UAB  ha  acollit  una  alumna  de  la  Facultat  de  Ciències  de  la 
Comunicació (UAB), en la modalitat d’estudiant en pràctiques. 
 

 ARDILA PADILLA, Maria Camila 
Grau Periodisme (Universitat Autònoma de Barcelona) ‐ Curs 2015‐2016 
Tutora de l’estada: Amparo Huertas Bailén (UAB). 
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7. Informe de la comunicació 
a Catalunya 2013–2014 

 
L’Informe  de  la  comunicació  a  Catalunya  2013–2014  és  la  vuitena  edició  d’aquesta 
publicació periòdica i és el resultat d’una tasca acadèmica de 24 mesos de durada, amb la 
participació de més de  cinquanta persones, entre editors, autors,  correctors  i assessors 
lingüístics, personal d’administració i gestió, i de producció editorial. 

L'objectiu  principal  de  l'Informe  és  oferir  una  visió  global  i  sintètica  del  camp  de  la 
comunicació  durant  el  període  estudiat,  destacant‐ne  els  aspectes  i  tendències  més 
rellevants, amb anàlisis comparatius per biennis, amb precisió i fonamentació, gràcies a la 
continuïtat i la tasca de recerca permanent de l’equip humà de l’Informe. 

 

7.1. Equip editor, consell acadèmic i autors 

L’Informe  2013–2014  manté  el  caràcter  d’obra  col∙lectiva,  liderada  per  l’InCom‐UAB, 
oberta a la participació d’investigadors experts provinents de diferents universitats, grups 
i  centres de  recerca, públics  i privats, o d’àmbits professionals  i  sector empresarial, per 
elaborar els diversos capítols que configuren la publicació. 

 
Equip editor        Consell acadèmic 
Marta Civil i Serra       Miquel de Moragas i Spà 
Joan M. Corbella Cordomí      Joan Manuel Tresserras 
Carme Ferré Pavia      José Luis Terrón 
Joan Sabaté Salazar 
 
Autors de la publicació 
Laura Bergés Saura 
Reinald Besalú 
Marta Civil i Serra 
Juan José Caballero Molina 
Joan M. Corbella Cordomí 
Xavier Cubeles 
Joan Cuenca 
Mercè Díez 
Marc Espín 
Isabel Fernández Alonso 
Carme Ferré Pavia 
Carla González Collantes 
 

Carles Llorens Maluquer
Pere Masip 
Kathy Matilla 
Josep Lluís Micó 
Núria Puig i Borràs 
Joan Sabaté i Salazar 
Albert Sáez 
José Luis Terrón Blanco 
Joan Manuel Tresserras 
Miquel Vidal Villoria 
Joan Vila i Triadú 
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7.2. Suport institucional públic i patrocini privat  
L’Informe  de  la  comunicació  a  Catalunya  és  un  projecte  acadèmic  de  l’Institut  de  la 
Comunicació  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  (InCom‐UAB),  que  s’ha  pogut 
desenvolupar  gràcies  a  la  unió  del  suport  institucional  públic  de  la  Generalitat  de 
Catalunya  i  el  patrocini  privat  de  Gas  Natural  Fenosa,  ininterrompudament  des  de  la 
primera edició, l’any 2000. 

 
 
 
 
 
Altres col∙laboracions 
L’Informe de la comunicació a Catalunya rep també altres modalitats d’ajut, que es poden 
classificar en les categories de col∙laboració científica i subscripció institucional. 
 
Participació d’autors de diverses institucions 

L’Informe 20132014 compta amb la participació d’autors de divuit institucions (grups de 
recerca, universitats públiques i privades, fundacions i empreses): 
– Blackpool Digital 
– Digilab. Media, Strategy and Regulation (URL) 
– Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC, UB) 
– Eurecat 
– Fundació Mobile World Capital Barcelona 
– Grup Comunicació i Responsabilitat Social (ComRess InCom‐UAB) 
– Grup Daniel Jones (UAB) 
– Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS‐UAB) 
– Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom‐UAB) 
– Grup Llengua i Mèdia (UAB) 
– Observatori de la Producció Audiovisual (UPF‐UPF) 
– Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA‐UPF) 
– Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
– Universitat de Barcelona (UB) 
– Universitat de Girona (UdG) 
– Universitat de Lleida (UdL) 
– Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
– Universitat Ramon Llull (URL) 
 

7.3. Estructura i sumari de la publicació 
L’Informe 2013–2014 està estructurat en cinc apartats. La primera part es dedica al marc 
general de la comunicació a Catalunya (les polítiques de comunicació, l’entorn tecnològic, 
els grups de comunicació, la comunicació local, els sistemes de mesurament d'audiències, 
la inversió publicitària i la llengua als mitjans). La segona estudia la situació dels mitjans i 
les indústries de la comunicació (la premsa; la ràdio; la televisió; internet, les xarxes socials 
i  les noves pràctiques comunicatives;  la  indústria del cinema;  les  indústries culturals;  i  la 
indústria  publicitària).  La  tercera  analitza,  en  format  de  monografia,  els  reptes  de  la 
comunicació empresarial i institucional. La quarta se centra en els estudis universitaris i la 
recerca en comunicació duta a terme durant el període estudiat, mentre que la cinquena i 
última part tanca l’obra amb un capítol de balanç i perspectives del bienni. 
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Sumari 

Pròleg (Joan Manuel Tresserras , UAB) 
Presentació (José Luis Terrón Blanco, director de l’InCom‐UAB) 

Part 1. Marc general de la comunicació a Catalunya 
1. Les polítiques de comunicació 

Isabel Fernández Alonso, Marc Espín (Grup Daniel Jones ‐ UAB) 

2. L’entorn tecnològic 
Miquel Vidal Villoria (Fundació Mobile World Capital Barcelona; Blackpool Digital) 

3. Els grups de comunicació 
Mercè Díez (Grup Daniel Jones ‐ UAB) 

4. La comunicació local en l’ecosistema comunicatiu català 
Joan Vila i Triadú (UAB) 

5. Els sistemes de mesurament d’audiències  
Joan Sabaté i Salazar (URL; Fundacc) 

6. La inversió publicitària 
Laura Bergés Saura (UdL), Núria Puig i Borràs (UdG) 

7. La llengua als mitjans 
Carla González Collantes (Grup Llengua i Mèdia ‐ UAB; UPF) 

Part 2. La situació dels mitjans i indústries de la comunica ció 
8. La premsa 

Joan M. Corbella (UNICA, UPF) 

9. La ràdio 
Carles Llorens (GRISS, UAB) 

10.  La televisió 
Reinald Besalú (Observatori de la Producció Audiovisual, UPF) 

11. Internet, xarxes socials i noves pràctiques comunicatives 
Josep Lluís Micó, Pere Masip (Digilab; URL) 

12. La indústria del cinema  
Juan José Caballero Molina (ESCAC; UB) 

13. Les indústries culturals: editorial, fonogràfica i multimèdia 
Xavier Cubeles (Eurecat; UPF) 

14. La indústria publicitària 
  Núria Puig i Borràs (UdG); Laura Bergés Saura (UdL) 

Part 3. Monogràfic 
15. De  la comunicació empresarial  i  institucional a  la comunicació corporativa: reptes 

de futur  
Albert Sáez Casas, Kathy Matilla, Joan Cuenca (Digilab; URL) 

Part 4. Estudis i recerca 
16. Els estudis universitaris i la recerca en comunicació 

Marta Civil i Serra (InCom‐UAB) 

Part 5. Balanç 2013–2014 i perspectives 
17. L’estat de la qüestió: un respir de la crisi en la dècada de la perplexitat 

Carme Ferré Pavia (UAB) 
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7.4. Producció editorial en paper i en línia 

L’Informe de la comunicació a Catalunya s'edita en versió paper i en edició digital (ePub), a 
través de  la  col∙lecció  Lexikon  |  Informes, de  la Direcció General d’Atenció Ciutadana  i 
Difusió  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  Des  de  l'edició  de  l’Informe  2009–2010,  la 
publicació  disposa  d’una  referència  bibliogràfica  internacional  ISSN,  que  correspon  a  la 
categoria de publicacions periòdiques. 

 

L’InCom‐UAB ha creat un nou web de  l’Informe de  la comunicació a Catalunya, concebut 
per l’equip de l'InCom‐UAB com un espai en línia permanent d’accés obert i gratuït. 

incom.uab.cat/informe 
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7.5. Acte de presentació de la publicació 

La  presentació  de  l’Informe  es  va  celebrar  a  la  Sala  Cotxeres  del  Palau  Robert  de 
Barcelona, el dilluns 29 de juny de 2015, a les 12h del migdia. 

 

 
 

Va  comptar  amb  les  intervencions  del  secretari  de  Comunicació  del  Govern  de  la 
Generalitat de Catalunya, Josep Martí; el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
Ferran Sancho; el director general de Comunicació i Gabinet de Presidència de Gas Natural 
Fenosa,  Jordi  Garcia  i  Tabernero;  el  director  de  l’InCom‐UAB,  José  Luis  Terrón,  i  la 
coeditora Carme Ferré Pavia, que va presentar les principals aportacions d’aquesta edició. 

 

Fotografia: © Jordi Pareto / UAB 
Taula  presidencial  (d’esquerra  a  dreta):  José  Luis  Terrón,  director  de  l’InCom‐UAB;  Josep Martí, 
secretari de  comunicació del Govern de  la Generalitat de Catalunya; Ferran Sancho,  rector de  la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); Jordi Garcia Tabernero, director general de Comunicació 
i Gabinet de Presidència de Gas Natural Fenosa.
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Fotografia: © Jordi Pareto / UAB 

 

Autoritats amb l’equip de l’Informe assistent a l’acte (d’esquerra a dreta): Llorenç Roviras, codirector 
de  Contents  Editors; Mercè  Díez,  coautora;  Núria  Puig  i  Borràs,  coautora; Miquel  Vidal  Villoria, 
coautor; Joan M. Corbella  i Cordomí, coeditor  i coautor; Josep Martí, secretari de comunicació del 
Govern  de  la Generalitat  de  Catalunya;  Reinald  Besalú,  coautor;  Jordi Garcia  Tabernero,  director 
general de Comunicació i Gabinet de Presidència de Gas Natural Fenosa; Joan Vila i Triadú, coautor; 
Marta  Civil  i  Serra,  coeditora  i  coautora;  José  Luis  Terrón,  director  de  l’InCom‐UAB, membre  del 
Consell  acadèmic  de  l’Informe  i  coautor;  Carme  Ferré  Pavia,  coeditora  i  coautora;  Joan  Sabaté  i 
Salazar,  coeditor,  coautor  i  director  general  de  la  Fundacc;  Ignasi  Genovès,  director  general 
d’Atenció Ciutadana  i Difusió de  la Generalitat de Catalunya; Miquel Gómez Benosa,  coordinador 
general  InCom‐UAB;  Joan  Cuenca,  coautor;  Kathy  Matilla,  coautora;  Isabel  Fernández  Alonso, 
coautora; Laura Bergés Saura, coautora; Sílvia Pérez, membre de l’equip de la Fundacc. 
 
7.6. Activitats de difusió a la premsa 

Durant  l’any  2015  hi  ha  hagut  quatre  activitats  principals  de  difusió  a  la  premsa 
relacionades amb l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, tal com recollim al 
final d’aquesta memòria. 

 18–02–2015. Renovació del suport de  l’Ajuntament de Barcelona com a subscriptor 
institucional de la nova edició de l’Informe 

 16–04–2015. Renovació  del  suport  del  Col∙legi  de  Periodistes  de  Catalunya  com  a 
subscriptor institucional de la nova edició de l’Informe 

 19–06–2015.  La  Societat  Catalana  de  Comunicació,  filial  de  l’Institut  d’Estudis 
Catalans,  renova  el  seu  suport  com  a  subscriptor  institucional  de 
l’Informe de la comunicació a Catalunya 

 29–06–2015. Acte de presentació de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–
2014. Palau Robert (Barcelona), 29 de juny de 2015, 12h. 
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8. Unitat de Comunicació i Gestió de la 

Informació (InCom‐UAB) 

L'InCom‐UAB té com a una de  les seves finalitats transferir  la seva pròpia experiència en 
matèria de disseny i gestió de la comunicació en projectes acadèmics i de recerca, a través 
de l’assessorament i serveis especialitzats, sobretot a institucions de l’àmbit universitari  i 
de la recerca, a l’administració pública, i a la societat en general. 

Per  afrontar millor  aquest  objectiu  de  transferència  de  coneixement,  el  desembre  de 
2009,  l’InCom‐UAB va  crear  la Unitat de Comunicació  i Gestió de  la  Informació  (InCom‐
UAB), un equip intern especialitzat en la conceptualització, disseny i desenvolupament de 
projectes de comunicació i difusió. La Unitat treballa tant per a projectes interns com per a 
encàrrecs externs, molt especialment projectes en línia. 

Com en anys anteriors, durant el 2015 la Unitat de Comunicació i Gestió de la Informació 
(InCom‐UAB) s’ha encarregat del desenvolupament de tres tipus de projectes: 

1. Gestionar el Portal de la Comunicació InCom‐UAB. 

2. Donar  suport a  l'activitat  interna de  l’InCom‐UAB,  a  través de  les diferents  línies  i 
grups de treball en l'àmbit del disseny, la comunicació en línia i la difusió. 

3. Fomentar  l’activitat  de  transferència  de  coneixement,  a  través  de  la  col∙laboració 
amb  l'administració pública,  institucions acadèmiques  i  culturals, per desenvolupar 
projectes de comunicació en línia i difusió. 

 
 
8.1. Portal de la Comunicació (InCom‐UAB) 
 
Objectiu 
El  Portal  de  la  Comunicació  InCom‐UAB,  inaugurat  el mes  de març  del  2001,  ofereix 
informació  i  documentació  especialitzada  en  els  diferents  àmbits  de  la  comunicació, 
orientada als  investigadors, estudiants  i professionals de  la Comunicació, prioritàriament 
de l'Amèrica Llatina, Espanya i Catalunya. 
 
Durant els 14 anys d’existència, el Portal s'ha constituït en mediador i punt de referència a 
internet  per  a  totes  aquelles  persones  interessades  en  els  estudis  sobre  mitjans  de 
comunicació, societat de la informació, tecnologies de la informació i comunicació (TIC), i 
les seves repercussions i influències en l'organització social. 
 
Referent d’informació i punt de trobada 
El  Portal  de  la  Comunicació  (InCom‐UAB)  s'ha  anat  consolidant  com  un  referent 
d'informació,  però  també  com  a  punt  de  trobada  per  facilitar  l'intercanvi  entre 
especialistes a Espanya i a Amèrica Llatina. Espanya i Catalunya concentren el 40% de les 
entrades. El percentatge de visites procedents dels països llatinoamericans ha registrat un 
increment  constant,  arribant  ja  al  60%  dels  visitants.  Les  consultes  d'investigadors  i 
investigadores  de  l’Amèrica  Llatina  provenen  de Mèxic  (17%),  Brasil  (12%),  Veneçuela 
(5%), Argentina (3%), Xile (2,7%), Perú (2,5%) i Bolívia (2,1%). 
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El Portal de  la Comunicació  (InCom‐UAB) ha  continuat essent  el portal  acadèmic  sobre 
comunicació de referència a Europa i l’Amèrica Llatina: 

 Mitjana de 4.920 visites diàries, superant molts dies la xifra dels 7.450. 

 Més de 42.000 d’usuaris subscrits al butlletí de novetats.  

 Consolidació dels perfils del Portal a les xarxes socials: Facebook, prop de 10.000 
seguidors;  Twitter, prop de 7.000 seguidors.  

 

 
 
 
 
La Generalitat de Catalunya, soci col∙laborador del Portal 
Amb aquesta participació al Portal  la Generalitat de Catalunya  contribueix a  l'esforç de 
l’InCom‐UAB  de  crear  instruments  d'anàlisi  que  permetin,  tant  a  investigadors  com  a 
professionals,  la  interpretació  dels  canvis  que  experimenta  la  comunicació  en  la  nova 
societat de la informació. 
 
Durant  l’any  2015,  el  Portal  ha  actualitzat  cada  dia  els  seus  continguts,  sobretot  les 
seccions  més  seguides  pels  usuaris  visitants:  agenda,  novetats  editorials  i  recursos 
acadèmics. 
 
42.000 post a l’any 
En total s’han afegit 2.300 noves referències a activitats acadèmiques i novetats editorials 
durant  l’any  2015.  Les  altres  seccions  del  Portal  s’han  actualitzat  setmanalment  o 
mensualment, en funció del flux de novetats. Cada actualització ha tingut la seva difusió a 
les xarxes socials: a Facebook i a Twitter, amb un total de més de 42.150 post a l’any. 
 
Les lliçons del Portal 
Durant el 2015, el Portal ha publicat 4 noves lliçons de professors i experts acadèmics en 
comunicació de diferents països, en els tres idiomes del Portal. 
 
Un total de 42 nous dossiers 
Durant el 2015, el Portal ha publicat 42 nous dossiers en format textual i ha potenciat la 
publicació de dossiers en format audiovisual: entrevistes, diàlegs, etc. 
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Secció Finestra Barcelona: www.portalcomunicacio.cat/barcelona 
La Finestra Barcelona del Portal de la Comunicació (InCom‐UAB) ha publicat 45 cròniques, 
i ha fet un seguiment de les activitats acadèmiques i culturals més significatives que s’han 
desenvolupat durant  l’any 2015 a  la ciutat de Barcelona, donant especial  importància a 
aquelles que tracten sobre comunicació. 
 
La cobertura d’aquestes activitats es fa en col∙laboració amb les universitats o institucions 
que les organitzen: Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), Centre d’Estudis  i 
Documentació Internacionals de Barcelona (CIDOB), Institut d’Estudis Catalans (IEC), entre 
d’altres. 
 
 
Adreces web 

www.portalcomunicacion.cat 
www.portalcomunicacio.cat 
www.portalcomunicacion.com 
www.portalcomunicacio.com 
www.portalcomunicacion.es 
www.portalcomunicacio.es 
www.portalcomunicacao.com 

 

 
Equip 
 
 
Direcció                               Ramon G. Sedó
 
Comitè acadèmic              BARCELONA                                 LISBOA 

        Miquel de Moragas                    Gustavo Cardoso 
         José Luis Terrón                          Rita Espanha 

 
Redacció                             BARCELONA                                 LISBOA 

        Ramon G. Sedó                            Jorge Vieira 
        Raquel Gómez 

 
Desenvolupament tècnic Ramon G. Sedó 
 
Imatge i disseny gràfic      Ramon G. Sedó 
                                               Frederic Tort 
 
Gestió comunitat i 
xarxes socials..................  Ramon G. Sedó 

Amparo Huertas 
José Luis Terrón 
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8.2. eBooks InCom‐UAB 
 
L'any 2012  l'Institut de  la Comunicació de  la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom‐
UAB) va publicar el  seu primer eBook amb  la voluntat d'encetar una  col∙lecció de  títols 
monogràfics sobre temes relacionats amb la comunicació, tractacts des de múltiples punts 
de vista, contribuint a la difusió de l’activitat científica d'investigadors i investigadores en 
actiu a universitats de diferents països del món. 
 

 
 
Els primers eBooks han rebut un total de 1.800.000 descàrregues a la xarxa. 
 
Direcció 
TERRÓN, Luis Terrón (Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
Comitè acadèmic 
ECHAZARRETA, Carmen (Universitat de Girona) 
JIMÉNEZ, Mònika, (Universitat Pompeu Fabra) 
FARRÉ, Jordi (Universitat Rovira i Virgili) 
CARDOSO, Gustavo (OberCom, Portugal) 
ESPANHA, Rita (OberCom, Portugal) 
ZAGALO, Nelson (Universidade do Minho, Portugal) 
LOZANO, José Carlos (Texas A&M International University, EUA) 
KARAN, Tanis (Universidad Autónoma Ciudad de México, Mèxic) 
REGIL, Laura (Universidad Pedagógica Nacional, Mèxic) 
BADILLO, Ángel (Universidad de Salamanca) 
MARTÍN, Marta (Universidad de Alicante) 
G. SEDÓ, Ramon (InCom‐UAB) 
 
Durant l’any 2015 s’han publicat un total de dues obres: 
 

 PECH  SALVADOR,  Cynthia; RIZO GARCÍA, Marta,  coord.  (2015):  Interculturalidad: miradas 
críticas [En línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (InCom‐UAB). ISBN 978‐84‐944171‐1‐5 
http://incom.uab.cat/publicacions/edicion.asp?id=16 
http://www.webcitation.org/6h2CYWryf 
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 CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S., coord. (2015): Repensemos el juego. Bellaterra: Institut de 
la Comunicació de  la Universitat Autònoma de Barcelona  (InCom‐UAB).  ISBN 978‐84‐
942706‐5‐9 
http://incom.uab.cat/publicacions/edicion.asp?id=15 
http://www.webcitation.org/6h2Cjg0rm 

 
 
 
8.3. Serveis especialitzats i assessorament 
 

8.3.1. Suport a l'activitat interna 
 
En  aquesta  tipologia  de  serveis  s’agrupen  les  tasques  de  manteniment  dels  lloc  web 
relacionats amb els projectes de l’InCom‐UAB i la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom‐
UAB) i tasques de difusió puntuals: cartells d’activitats, disseny de fulletons, manteniment 
tècnic dels llocs webs del CEO‐UAB i suport en la difusió de les seves activitats. 
 
 

Web InCom‐UAB (http://incom.uab.cat) 
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Cal destacar  la maquetació de  l’Informe de  la Comunicació a Catalunya 2013–2014  i el 
desenvolupament  del  seu  nou  web  (http://incom.uab.cat/informe),  que  permet  fer 
cerques per autors, capítols i temàtica. 
 
 

 
 
 
Una altra  línia de treball que s’ha dut a terme ha estat  la  la maquetació dels eBooks de 
l’InCom‐UAB publicats durant l’any 2015 (http://incom.uab.cat/ebooks/). Veure punt 8.2. 
d’aquest document. 
 
També s’ha treballat en el desenvolupent del nou web del CEO‐UAB i ha donat suport a 
diversos projectes que desenvolupa. 
 
 
8.3.2. Activitats de transferència 
Els projectes més destacats desenvolupats l'any 2015en aquest àmbit són: 
 
a)  Fundació Fòrum Universal de les Cultures 

Renovació  i  manteniment  del  lloc  web  institucional  (www.fundacioforum.org)  i 
assessorament  i  desenvolupament  de  nous  llocs web  i  eines  en  línia  d'acord  a  les 
necessitats dels diferents projectes de la Fundació: 
• Renovació parcial del lloc web de la Fundació Fòrum 
• Assessorament  i  desenvolupament  del  projecte  “thinkingcities.city” 

(www.thinkingcities.city).  Aquest  és  un  portal  temàtic  especialitzat  en  ciutat, 
cultura i espai públic centrat en una perspectiva humana. 
thinkingcities.city és espai sobre  innovació, sostenibilitat i desenvolupament de  la 
ciutat  i el seu objectiu és convertir‐se en el  lloc web de referència relacionat amb 
aspectes clau a l'hora de parlar de les ciutats i els ciutadans del segle XXI, intentant 
donar un enfocament ampli dels diferents  reptes actuals  i de  les diverses  teories 
existents i no respondre únicament a una visió limitada. 
Tots els continguts es presenten en relació a tres amplis eixos temàtics: 
• Ciutats, espai i societat 
• Ciutats, medi ambient i canvi climàtic 
• governança urbana 
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thinkingcities.city  és  una  inciciativa  de  la  Fundació  Fòrum  Universal  de  les 
Cultures amb el suport de l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (InCom‐UAB). 

 
 

 
 
 
També s'ha donat suport a la presència de la Fundació a les xarxes socials. 
 
S’ha  continuat  amb  el  projecte  Finestra  Barcelona  i  l’elaboració  de  cròniques 
periodístiques  sobre  activitats  celebrades  a  Barcelona  i  que  són  d’interès  per  a  la 
Fundació. 

 
 
b)  Institut Barcelona Esports 

Desenvolupament d’un prototip d’eina  informàtica  interna per als tècnics  i tècniques 
de  l’Institut Barcelona  Esports  que  té  com  a  objectiu  facilitar  la  gestió  en  línia  dels 
esdeveniments esportius que s’organitzen a Barcelona. 
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c)  Institut del Teatre 

Per a aquesta institució s’ha treballat en el manteniment tècnic i en l’assesorament en 
la gestió de continguts del Portal iberoamericà de les arts escèniques: escenaIBAM. 

 
c)   Fundació Barcelona Olímpica 

Per a aquesta institució s'ha treballat en el manteniment tècnic del lloc web del Museu 
Olímpic  i de  l'Esport  Joan Antoni  Samaranch  i del  sistema d'enviament de butlletins 
electrònics  i  avisos massius  (www.museuolimpicbcn.cat).  Aquesta  tasca  també  s’ha 
realitzat pel lloc web de la Fundació Barcelona Olímpica. 

 
d)  Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) 

Manteniment  tècnic  del  lloc  web  de  l’Observatori  Català  de  l’Esport  
(www.observatoridelesport.cat).  

 
e)  Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació (AE‐IC)  

S’ha gestionat el  lloc web de  l’Associació Espanyola d’Investigació de  la Comunicació 
(www.ae‐ic.org) i s’ha donat suport administratiu a la institució. 
 
També  s’ha  rebut  l’encarrec  de  desenvolupar  el  lloc  web  i  gestionar  la  secretaria 
tècnica  del  V  Congrés  Internacional  Iberoamericà  de  la  Associació  Espanyola 
d’Investigació  de  la  Comunicació  AE‐IC Madrid  2016  (http://www.madrid2016.org/), 
que es celebrarà del 4 al 8 de juliol de 2016. 
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9. Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom‐
UAB) 

Origen 

La  Universitat  Autònoma  de  Barcelona  i  la  UNESCO  van  fundar  l’any  1989  la  primera 
Càtedra UNESCO de Comunicació que va existir a nivell mundial, al campus de Bellaterra, i 
que va comptar, des de l’inici, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 
 
A partir de l’any 1999, per nomenament de l’aleshores rector Carles Solà, aquesta Càtedra 
està  adscrita  a  l’Institut  de  la  Comunicació  de  la  Universitat  Autònoma  de  Barcelona 
(InCom‐UAB),  responsable  de  la  direcció  acadèmica,  gestió,  planificació,  i 
desenvolupament de les seves activitats. 
 

 
 

 
Objectius principals 

La Càtedra Unesco de Comunicació (InCom‐UAB) té com a objectius principals promoure la 
recerca,  la  formació  especialitzada,  l’intercanvi  acadèmic  internacional,  la  difusió  i  la 
divulgació  de  coneixements  en  l’àmbit  de  la  comunicació  i  informació,  una  de  les  cinc 
grans àrees que  la UNESCO considera prioritàries,  juntament amb  l’educació,  les ciències 
naturals, les ciències humanes i socials, i la cultura. 
 
A  desembre  de  2015,  existeixen  al  món  760  càtedres  UNESCO,  vinculades  a  850 
institucions acadèmiques, d’un total de 134 països d’arreu del món. 
 
 
Participació en xarxes acadèmiques internacionals 

 Xarxa Orbicom 
La Càtedra Unesco de Comunicació (InCom‐UAB) forma part de la xarxa internacional 
del Càtedres Unesco de comunicació ORBICOM, creada  l’any 1994, amb els auspicis 
de  la UNESCO  i  la Université de Québec  (UQAM) de Montreal. Després de més de 
dues dècades en funcionament, ORBICOM està  integrada per una xarxa mundial de 
250 membres associats i 30 Càtedres Unesco de Comunicació. 
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 Xarxa RIBERDOC 
La  Càtedra  UNESCO  de  Comunicació  (InCom‐UAB)  també  ha  estat  una  de  les 
impulsores  de  la  creació,  l’any  2012,  de  xarxa  iberoamericana  de  doctorats  de 
comunicació  (RIBERDOC),  fundada  i  participada  per  institucions  de  Colòmbia 
(Universidad  Pontificia  Javeriana  de  Bogotá),  Mèxic  (Instituto  Tecnológico  y  de 
Estudios Superiores de Occidente,  i Universidad Iberoamericana Ciudad de México), 
Perú  (Universidad  de  Lima),  i  Catalunya/Espanya  (Universitat  Autònoma  de 
Barcelona). 
 
L’objectiu és la creació de 
llaços d’unió i col∙laboració 
entre les universitats 
participants, que permetin 
compartir experiències i 
transferència de 
coneixement en l’àmbit de 
formació de tercer cicle. 

 

 

 Càtedres UNESCO Catalanes 
La  Càtedra  UNESCO  de  Comunicació  (InCom‐UAB)  forma  part  de  les  Càtedres 
UNESCO Catalanes. El 6 de juny de 2015 van celebrar el Primer acte de presentació i 
debat de les Càtedres UNESCO de Catalunya, amb el títol “Passat, present i futur de 
les Càtedres catalanes”, al Palau Robert de Barcelona. 

 
 
Principals activitats desenvolupades 
 

 Màster Oficial en Mitjans, Comunicacó i Cultura (UAB) 
La  Càtedra  UNESCO  de  Comunicació  (InCom‐UAB)  ha  continuat  donant  suport  al 
Màster  Oficial  en  Mitjans,  Comunicació  i  Cultura  (UAB),  que  imparteix  el 
Departament de Mitjans, Comunicació  i Cultura (UAB), en  les seves 3a  i 4a edicions 
(curs 2014–2015 i 2015–2016, respectivament). Aquest Màster té un contingut basat 
en sis grans eixos  temàtics: Comunicació  i polítiques culturals;  Identitat, diversitat  i 
multiculturalisme;  Mediació,  comunicació  i  tecnologia;  Comunicació,  economia  i 
transformacions  socials;  Espai  public  i  interaccions  en  l’àmbit  de  la  comunicació 
sociocultural; Sistema de mitjans a Amèrica Llatina, Espanya/Europa. 
 

 Cooperació amb l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo (Moçambic) 
La Càtedra Unesco de Comunicació (InCon‐UAB) ha continuat  implementant  l’acord 
conjunt  amb  l’Escola  Superior  de  Jornalismo  de  Maputo  (Moçambic)  per  a  la 
col∙laboració en les àrees d’educació superior i recerca, establert el juny de 2012. El 
resultat  ha  estat  la  formació  doctoral  de  professors  d’aquest  centre. Durant  l’any 
2015,  quatre  professors  l’Escola  Superior  de  Jornalismo  de  Maputo  (Moçambic) 
realitzen els seus estudis de doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
gràcies al projecte de cooperació vigent entre  la Càtedra UNESCO de Comunicació  i 
aquest  centre  d’ensenyament  africà,  i  que  compta  amb  el  suport  de  la  Fundació 
Autònoma Solidària. 
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Aquesta iniciativa s’inscriu dins del programa de cooperació de la UNESCO “The need 
for quality  journalism  in Africa”,  amb  la missió d’enfortir  les universitats  africanes 
que ofereixen estudis de Comunicació. En el marc d’aquesta iniciativa, es preveu que 
en  els  propers  anys  la  Càtedra  UNESCO  de  Comunicació  (InCom‐UAB)  pugui 
assessorar l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo en la creació dels seus estudis 
de doctorat. 
 

 Conferència  de  la  Dra.  Guiomar  Rovira  (Universidad  Autónoma  Metropolitana, 
Ciutat de Mèxic) 
La Dra. Guiomar Rovira, especialista en comunicació política i estudis de moviments 
socials,  va  impartir  la  conferència  magistral  “Moviments  socials  i  activisme 
comunicatiu: dels mitjans massius a les xarxes digitals” el dijous 5 de març de 2015, a 
les 16 hores, a  la Sala de Graus de  la Facultat de Ciències de  la Comunicació (UAB). 
Amb accés  lliure  i gratuït,  la conferència estava dirigida a especialment a estudiants 
de de postgrau de l’àmbit de les Ciències de la Comunicació. La Dra. Guiomar Rovira 
ha escrit diversos llibres sobre moviments socials i comunicació a Mèxic i ha rebut un 
gran reconeixement per la seva recerca sobre el moviment Zapatista. 
 

Lloc web 
http://incom.uab.cat/catunesco 
 
 
Equip de treball 
 
– MONTERO SÁNCHEZ, María Dolores (Departament de Mitjans, Comunicació  i Cultura, 

UAB; directora de la Càtedra des de l’any 2009) 
 

– COROMINAS i PIULATS, Maria (Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, UAB; 
investigadora de la Càtedra) 

 
 
Gestió i administració InCom‐UAB 
 
La Càtedra compta amb el suport de l’equip de gestió i administració de l’InCom‐UAB: 
 
– GÓMEZ BENOSA, Miquel (Coordinador general) 
– G. SEDÓ, Ramon (Difusió i web) 
– CIVIL i SERRA, Marta (Secretària tècnica i relacions institucionals) 
– PLA, Victòria (Gestora) 
– GÓMEZ, Raquel (Administració) 
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10. Activitats pròpies i en col∙laboració 

 
Durant  l’any  2015,  l’InCom‐UAB  ha  dut  a  terme  diverses  activitats  pròpies  i  en 
col∙laboració, que han quedat recollides al web de l’Institut (http://incom.uab.cat). 
 

 23–01–2015 
El InCom‐UAB participa en l'organització del taller "Gaming, simulation and play" en 
el marc de  la 10a Conferència  Ibèrica de Sistemes  i Tecnologies de  la  Informació, a 
Portugal, el proper mes de juny 
El  grup  d’investigació  Comunicació,  Videojocs  i  Entreteniment  (InCom‐UAB) 
coorganitza el taller "Gaming, simulation and play" en el marc de  la 10a Conferència 
Ibèrica de Sistemes y Tecnologies de  la  Informació  (CISTI'2015), que se celebrarà a  la 
ciutat d’Aveiro (Portugal) del 17 al 20 de juny de 2015. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=96 
http://www.webcitation.org/6h5DORuty 
 

 26–01–2015 
  Ja  es  pot  consultar  en  línea  el  primer  número  de  la  Revista  Internacional  de

Comunicación y Desarrollo (RICD), publicació en la qual col∙labora l’InCom‐UAB 
La  Revista  Internacional  de  Comunicación  y  Desarrollo  (RICD) és  una  publicació  de
caràcter  científic  que  té  el  seu  origen  en  la  Red  Europa  América  Latina  de
Comunicación y Desarrollo (Real_Code), de  la qual forma part  l’InCom‐UAB. José Luis
Terrón, director de l’InCom‐UAB, forma part del seu Consell Científic. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=97 
http://www.webcitation.org/6h5DTjXDB 
 

 10–02–2015 
La investigadora de l’InCom‐UAB, María Dolores Montero, membre de la nova junta
directiva de la Societat Catalana de Comunicació (SCC‐IEC) 
La nova junta, presidida per l’investigador Jordi Berrio, té un mandat de dos anys, que 
podria ser renovable per a dos anys més 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=99 
http://www.webcitation.org/6h5Ddp8A7 
 

 13–02–2015 
L’InCom‐UAB dóna suport al proper ECREA Gender and Communication Symposium, a 
Tarragona 
El  simposi,  que  es  celebrarà  a  l’octubre  de  2015  a  la  Universitat  Rovira  i  Virgili, 
comptarà amb  la participació de Richard Dyer. El call for papers està obert fins el dia 
10 d’abril de 2015. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=100 
http://www.webcitation.org/6h5DpbO5r 
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 18–02–2015 
L’Ajuntament  de  Barcelona  renova  el  seu  suport  com  a  subscriptor  institucional  de
l’Informe de la comunicació a Catalunya 
L’organisme  municipal  dóna  suport  a  la  publicació  acadèmica  per  segon  bienni 
consecutiu 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=101 
http://www.webcitation.org/6h5DwO5vI 

 

 20–02–2015 
Membres de l’InCom‐UAB publiquen un article a la revista Communication Papers 
“Autopercepciones  de  las  inmigradas  sobre  su  hetero‐representación  en  prensa 
escrita. Caso gallego y catalán” és el  títol del  text. Les autores són Yolanda Martínez 
Suárez i Saleta de Salvador Agra. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=102 
http://www.webcitation.org/6h5E0Ckkw 

 

 22–02–2015 
La  investigadora Marta  Civil  i  Serra,  membre  del  comitè  científic  del  III  Congreso 
Nacional  de Metodología  de  la  Investigación  en  Comunicación,  que  se  celebrarà  a 
Màlaga, el novembre de 2015 
El congrés està organitzat per la secció temàtica “Teories i mètodes d’investigació” de 
l’Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació (AE‐IC), en col∙laboració amb la 
Universidad de Málaga (UMA). 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=103 
http://www.webcitation.org/6h5E7QNcW 

 

 27–02–2015 
La  Càtedra Unesco  de  Comunicació  (InCom‐UAB)  organitza  una  conferència  sobre
moviments  socials  i  activisme  comunicatiu  amb  Guiomar  Rovira,  el  5  de març  a
Bellaterra 
L’objectiu de  la conferència és  tractar aquests  temes en el context de  l’evolució dels 
mitjans massius a les xarxes digitals. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=104 
http://www.webcitation.org/6h5EE6icF 

 

 04–03–2015 
Solidaritat amb Rossana Reguillo
Les amenaces de mort que ha patit la nostra companya Rossana Reguillo, professora i 
investigadora  de  l’ITESO  de  Guadalajara  —Mèxic—,  ens  mou  a  solidaritzar‐nos 
públicament amb la seva persona i, a la vegada, exigim a les autoritats del seu país que 
prenguin les mesures necessàries per garantir la seva seguretat. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=105 
http://www.webcitation.org/6h5EIbrJE 

 

 05–03–2015 
L’InCom‐UAB publica el seu primer butlletí institucional de novetats 2015 
El  document  recull  els  temes  de  relacions  institucionals  de  l’Institut  i  les  activitats 
realitzades des dels inicis de 2015 i les activitats previstes en els propers mesos 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=106
http://www.webcitation.org/6h5ELK98P 
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 08–03–2015 
La  Vanguardia  digital  recull  la  recerca  dels  investigadors  de  l’InCom‐UAB  Jaume 
Soriano i María Gutiérrez sobre xarxes socials i joves 
La recerca forma part d’un projecte d’R+D dirigit per la doctora Amparo Huertas Bailén,
en el marc de  l’InCom‐UAB,  i  finançat pel Ministeri d’Economia  i Competitivitat per al 
període 2012–2014 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=107 
http://www.webcitation.org/6h5ESjDrD 

 

 11–03–2015 
La  revista brasilera Oraganicom ressenya  la guia  sobre migracions  transnacionals de 
les investigadores Denise Cogo i Maria Badet 
La guia és una coedició entre l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de
Barcelona  (InCom‐UAB)  i  l’Instituto Humanitas de  la Universdidade do Vale do Rio dos
Sinos (IHU‐Unisinos) de Brasil, publicada l’any 2013 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=108 
http://www.webcitation.org/6h5EW3stV 
 

 16–03–2015 
La  imatge  que  els mitjans  ofereixen  de  Brasil  és  el  tema  del  darrer  text  publicat  a
Altántica de Comunicación 
Periodismo e imaginarios. Brasil, más allá de lo tropical y lo sensual és el títol del treball 
de Maria  Badet  Souza,  publicat  en  el  marc  del  conveni  signat  entre  l’InCom‐UAB  i 
l’Editorial UOC 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=109 
http://www.webcitation.org/6h5EhYq0m 

 

 27–03–2015 
L’InCom‐UAB  i  el  CIDOB  organitzen  el  seminari  “Usos  de  l’espai  públic: moviments
socials i turisme sostenible a Barcelona”, el dijous 9 de abril 
L’activitat,  oberta  al  públic,  se  celebrà  a  la  Sala  Jordi Maragall  del  CIDOB,  al  carrer 
Elisabets 12 (08001 Barcelona), el dijous 9 d’abril de les 15.30 a les 18 hores 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=110 
http://www.webcitation.org/6h5EkfuLX 

 

 16–04–2015 
El  Col∙legi  de  Periodistes  de  Catalunya  renova  el  seu  suport  com  a  subscriptor
institucional de l’Informe de la comunicació a Catalunya 
La institució dóna suport a la publicació acadèmica per segon bienni consecutiu 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=111 
http://www.webcitation.org/6h5EvWKYz 

 
 20–04–2015 

L’InCom‐UAB col∙labora en  la II Conferencia  Internacional de Comunicación en Salud, 
que se celebrarà a Madrid el 23 d’octubre 
El Grup  de  Comunicació  i  Salut  de  l’InCom‐UAB  col∙labora  en  l’organització  de  la  II 
Conferencia  Internacional de Comunicación en Salud, una  iniciativa de  la Universidad 
Carlos  III  i  l’Asociación  Española  de  Comunicación  Sanitaria  (AECS),  i  que  es  durà  a 
terme el 23 d’octubre de 2015 a Madrid 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=112 
http://www.webcitation.org/6h5F1eMnz 
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 27–04–2015 
Amparo Huertas, membre del jurat de la setena edició dels Premis per a la Diversitat
en l’Audiovisual 
El lliurament de premis s’ha dut a terme a la Universitat de Vic – Universitat Central de 
Catalunya (Uvic‐UCC), el 27 d’abril. La Xarxa BCN Antirumors ha rebut el premi per  la 
seva trajectòria de foment de la diversitat. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=113 
http://www.webcitation.org/6h5F52B8e 

 

 30–04–2015 
Pablo Santcovsky, in memoriam
El  sociòleg  i  investigador  Pablo  Santcovsky,  durant  molts  anys  col∙laborador  de 
diversos projectes de l’InCom‐UAB, ha mort a Barcelona, a l’edat de 34 anys. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=114 
http://www.webcitation.org/6h5F8W2gl 
 

 11–05–2015 
La  investigadora  Amparo  Huertas  participa  en  el VI  Workshop  internacional  de 
investigación organitzat per GECA 
La  reunió,  organitzada  pel  grup  “Género,  Estética  y  Cultura  Audiovisual”  (GECA)  en 
col∙laboració amb  l’InCom‐UAB, se celebrarà els dies 18  i 19 de maig a  la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=115 
http://www.webcitation.org/6h5FCtVlc 
 

 19–05–2015 
Paula  Kuschnir  visita  l’InCom‐UAB  per  donar  a  conèixer  el  projecte  Wayruro 
Comunicación Popular 
Paula Kuschnir,  llicenciada en Comunicació Social, és realitzadora  i  fotògrafa  i des de 
2007  forma  part  del  col∙lectiu  audiovisual  Wayruro  Comunicación  Popular.  Paula 
Kuschnir  ha  visitat  l’InCom‐UAB  per  donar  a  conèixer  el  Wayruro  Comunicación 
Popular, i per establir col∙laboracions i sinergies entre ambdues institucions. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=116 
http://www.webcitation.org/6h5FK4ldB 
 

 27–05–2015 
L’últim llibre a Atlántica de Comunicación aborda les cultures juvenils de les perifèries
urbanes a través del Hip‐Hop 
Hip‐Hop, cultura y participación. La visibilidad de la juventud de las periferias urbanes 
es  el  títol  de  l’obra  editada  per  Rosana Martins,  publicada  en  el marc  del  conveni 
firmat entre l’InCom‐UAB i l’Editorial UOC. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=117 
http://www.webcitation.org/6h5FVacFj 
 

 02–06–2015 
L’InCom‐UAB participa en la Universidad de Verano de Adeje (Tenerife) 
Amparo Huertas  forma  part  del  professorat  del  curso  “Gènere,  classe  i  cultures  en 
intersecció. La ciutadania transnacional i els seus desafiaments”, programat entre el 20 
i el 24 de juliol de 2015. El període de matrícula està obert. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=118 
http://www.webcitation.org/6h5FZk6MT 
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 05–06–2015 
Amparo  Huertas,  invitada  a  participar  en  el  Simposi  Internacional  sobre  Mitjans,
Civilització i Cultura, organitzat per la UPF 
El  dia  12  de  juny  del  2015  se  celebra  el  Simposio  Internacional  sobre  Medios, 
Civilización  y  Cultura.  Representaciones  e  interpretaciones  de  los  informativos  de 
televisió al Campus del Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona. Amparo 
Huertas participa en la taula dedicada a abordar l’islam. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=119 
http://www.webcitation.org/6h5FhgemM 
 

 17–06–2015 
L’InCom‐UAB  posa  en  marxa  un  projecte  de  sensibilització  sobre  les  comunitats 
indígenes amb el suport de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) 
L’objectiu és donar a conèixer, a l’àmbit universitari, les realitats i cosmovisions de les 
comunitats indígenes que es troben a Amèrica Llatina des d’una perspectiva crítica. La 
iniciativa ha obtingut 2.600 euros a la XXXII Convocatòria del Fons de Solidaritat de la 
UAB. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=120 
http://www.webcitation.org/6h5FsBk5d 
 

 19–06–2015 
La Societat Catalana de Comunicació,  filial de  l’Institut d’Estudis Catalans,  renova el seu
suport com a subscriptor institucional de l’Informe de la comunicació a Catalunya 
La institució dóna suport a la publicació acadèmica per segon bienni consecutiu 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=124 
http://www.webcitation.org/6h5FyzyXQ 
 

 22–06–2015 
L’InCom‐UAB publica dos nous títols de la Col∙lecció d’eBooks
L’InCom‐UAB,  dins  de  la  Col∙lecció  d’eBooks,  acaba  de  publicar  dos  nous  títols, 
Repensemos el  juego, coordinat per Ruth S. Contreras,  i Estudos de Recepção Latino‐
Americanos: métodos e práticas, coordinat per Veneza Mayora Ronsini, Denise Cogo i 
Jerónimo Repoll 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=121 
http://www.webcitation.org/6h5G3iCU8 
 

 23–06–2015 
L’InCom‐UAB organitza un simposi en el 55 Congreso Internacional de Americanistas 
Amparo  Huertas  Bailén  y  Denise  Cogo  coordinen  el  simposi  “Migraciones 
transnacionales,  comunicación  y  tecnologías”,  al  proper  Congreso  Internacional  de 
Americanistas,  que  se  celebrarà  del  12  al  17  de  juliol  de  2015  a  San  Salvador  (El 
Salvador) 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=122 
http://www.webcitation.org/6h5G8W3f5 
 

 23–06–2015 
L’InCom‐UAB presenta l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 el proper 
dilluns 29 de juny 
L’obra, que va néixer l’any 2000, compta per vuitè bienni consecutiu, amb el suport de 
la Generalitat de Catalunya i el patrocini de Gas Natural Fenosa 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=123 
http://www.webcitation.org/6h5GGjzwz 
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 30–06–2015 
L’InCom‐UAB ha presentat l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 
L'InCom‐UAB elabora, cada dos anys, un informe on s'analitza la situació del sector de 
la comunicació a Catalunya. L'última edició estudia el període 2013–2014  i  reflecteix 
una certa recuperació econòmica i un estat de "perplexitat" davant dels nous hàbits de 
consum 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=125 
http://www.webcitation.org/6h5GJYxD2 
 

 07–07–2015 
La investigadora Marta Civil i Serra, autora del capítol sobre els estudis i la recerca en 
comunicació de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 
El text analitza l’evolució de l’oferta i la demanda dels graus en comunicació a les dotze 
universitats catalanes, i per primera vegada aporta dades sobre matriculació a màsters 
oficials i doctorats, a més a més d’aprofundir en la producció científica en comunicació. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=128 
http://www.webcitation.org/6h5GTgJwI 
 

 22–07–2015 
Nou llibre d’Amparo Huertas Bailén sobre les audiències mediàtiques
Yo soy audiencia. Ciudadanía, Público y Mercado és el títol de  l’últim  llibre d’Amparo 
Huertas  Bailén,  publicat  a  l’Editorial  UOC.  L’obra  és  el  número  38  de  la  col∙lecció 
UOCpress. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=127 
http://www.webcitation.org/6h5GfNVCL 
 

 01–09–2015 
La Veu del País Valencià i Racó Català parlen de la presència del català als mitjans i la
seva audiència, a partir de  l’aportació de Carla González Collantes a  l’Informe de  la 
comunicació a Catalunya 2013–2014 
Els dos mitjans digitals recullen en un reportatge les principals contribucions a l’entorn 
de la llengua als mitjans a Catalunya durant els anys 2013 i 2014 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=151 
http://www.webcitation.org/6h5Gp3Uzu 
 

 04–09–2015 
L'InCom‐UAB acull aquesta tardor quatre  investigadors de Mèxic  i Brasil, estudiants 
de màster i doctorat en comunicació 
Verónica  Gil Martínez  i  Fernando  Gabriel  Acosta  Islas  provenen  de  la  Universidad 
Nacional Autónoma de México, Renata da Silva Souza de  la Universidade Federal do 
Rio  de  Janeiro  i  Carolina Menezes  Ferreira  és  investigadora  del  Programa  de  Pós‐
graduação  em  Informação  e  Comunicação  em  Saúde  de  la  Fundação Oswaldo  Cruz 
(FIOCRUZ) de Brasil. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=129 
http://www.webcitation.org/6h5Gv6neW
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•  07–09–2015 

Nou  llibre  Estudios  de  Comunicación  y  Salud:  innovaciones  e  información  científica
para  el  progreso  social,  coordinat  pels membres  de  l’InCom‐UAB  Carmen  Peñafiel  i 
José Luis Terrón 
L’obra  forma part de  la  col∙lecció Cuadernos Artesanos de Comunicación  (CAC) que 
edita la Sociedad Latina de Comunicación Social 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=130 
http://www.webcitation.org/6h5HETtCK 

 

 09–09–2015 
Els investigadors de l’InCom‐UAB José Luis Terrón i Carolina Menezes participaran en la 
II  Conferencia  Internacional  de  Comunicación  en  Salud,  el  23  d'octubre  de  2015,  a 
Madrid 
El director de l’InCom‐UAB, José Luis Terrón, i la investigadora visitant de l’InCom‐UAB 
Carolina Menezes faran dues  intervencions sobre el tractament de temes de salut als 
mitjans de comunicació 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=131 
http://www.webcitation.org/6h5HzGHZF 
 

 18–09–2015 
L’InCom‐UAB participa en el projecte YIDOCM, seleccionat per la Comissió Europea, en 
la convocatòria Erasmus Plus 2015 
L’InCom‐UAB  col∙labora  en  el  projecte  d’innovació  audiovisual  educativa  Youngsters 
I.Doc Makers (YIDOCM), a través de la participació de la investigadora Amparo Huertas 
Bailén 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=132 
http://www.webcitation.org/6h5I38hGO 
 

 22–09–2015 
La  investigadora  Denise  Cogo  publica  un  article  sobre  internet  i  xarxes migratòries 
transnacionals a la revista Novos Olhares de Brasil 
Denise Cogo, membre de  l’InCom‐UAB,  acaba de publicar  l’article  “Internet  e  redes 
migratórias  transnacionais:  narrativas  da  diáspora  sobre  o  Brasil  como  país  de 
Imigração”, a  la publicació científica Novos Olhares. Revista de Estudos Sobre Práticas 
de Recepção a Produtos Midiáticos 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=133 
http://www.webcitation.org/6h5I61p3Z 

 

 22–09–2015 
El periodista Joan Barrera reflexiona sobre l’estat actual de l’àmbit de la comunicació a
Catalunya com a sector industrial, potent, dinàmic i amb capacitat de futur 
L’autor  fa  aquesta  reflexió, per encàrrec del Portal de  la Comunicació  (InCom‐UAB), 
coincidint amb el  tercer aniversari de  la creació de  la Mesa Sectorial dels Mitjans de 
Comunicació a Catalunya, de la qual n’és el secretari tècnic 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=134 
http://www.webcitation.org/6h5ILMFyC 
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 30–09–2015 
La  investigadora  Verónica  Gil  Martínez  presentarà  una  comunicació  en  el  VII 
Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, a La Laguna, el desembre de 
2015 
La  comunicació  versarà  sobre  l’accés  a  la  informació  per  a  tots  i  amb  igualtat 
d’oportunitats a Mèxic 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=135 
http://www.webcitation.org/6h5IbXXiY 
 

 01–10–2015 
L’InCom‐UAB  col∙labora  amb  la  Universitat  de  Girona  en  l’organització  de  les  IV 
Jornades Comunicació i Societat 2015 
Aquest esdeveniment acadèmic anual se celebrarà a Girona del 5 al 6 de novembre de 
2015, i tindrà com a temàtica central l’educació i la comunicació 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=136 
http://www.webcitation.org/6h5J3zHYi 
 

 05–10–2015 
L’InCom‐UAB acaba de publicar un nou eBook, Interculturalidad: miradas críticas 
Dins de  la col∙lecció eBook  InCom‐UAB acaba de publicar‐se  l’obra  IInterculturalidad: 
miradas críticas, coordinada per Cynthia Pech Salvador i Marta Rizo García. Com totes 
les  publicacions  de  la  col∙lecció,  l’obra  és  d’accés  lliure  i  gratuït,  com  a  via  de 
transferència de coneixement a la societat. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=137 
http://www.webcitation.org/6h5JLoBtU 
 

 06–10–2015 
Miquel de Moragas i Spà, ponent al XV Encuentro FELAFACS Medellín 2015 
El  catedràtic emèrit  i  fundador de  l’InCom‐UAB participa al panell  “Cultura(s): entre 
medios y mediciones”,  juntament amb els  investigadors José Carlos Lozano  i Germán 
Rey 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=138 
http://www.webcitation.org/6h5L4P1Ai 

 

 07–10–2015 
Presentació del nou espai en línia “InCom‐UAB Publicacions”
El nou espai en línia agrupa les diverses obres que formen part del projecte editorial de 
l’InCom‐UAB, publicades en format eBook, des de 2012 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=139 
http://www.webcitation.org/6h5LclA7y 
 

 08–10–2015 
L’InCom‐UAB dóna suport a un esdeveniment organitzat per ECREA a Tarragona 
“Media (in)visibility:Gender and sexual diversity in European popular media cultura” se 
celebrarà els dies 16 i 17 d’octubre a la Universitat Rovira i Virgili (URV). 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=140 
http://www.webcitation.org/6h5Lmrj2B 
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 13–10–2015 
L’InCom‐UAB col∙labora en  l’organització del Fòrum  Internacional de  la Cultura Lliure
2015 
El  Fòrum  Internacional  de  la  Cultura  Lliure  (FCForum)  2015  es  desenvoluparà  a 
Barcelona del 30 d’octubre al 2 de novembre. Com en anteriors ocasions, l’organització 
corre a  càrrec d’Xnet  i per primera vegada  compta amb  la  col∙laboració de  l’InCom‐
UAB 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=141 
http://www.webcitation.org/6h5LwZgsq 
 

 15–10–2015 
Amparo Huertas Bailén publica un article sobre el paper dels mitjans en la construcció 
de l’europeïtat 
“Mass media  and political  engagement  in  Europe”  es  el  título del  texto, que  forma 
parte de  la monografía  editada por  el CIDOB  “Europe behind  (mis)understandings”, 
coordinada por Yolanda Onghena e Isabel Verdet Peris 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=142 
http://www.webcitation.org/6h5M1ICAK 
 

 20–10–2015 
El director de l’InCom‐UAB José Luis Terrón participarà en el II Foro Jóvenes, Drogas y 
Comunicación, els dies 28 i 29 d’octubre a Madrid 
L’esdeveniment  tindrà  lloc  a  Madrid,  els  dies  28  i  29  d’octubre  de  2015  i  està 
organitzat per  la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, que depèn 
del Ministeri  de  Sanitat,  Serveis  Socials  i  Igualtat,  i  la Universidad  Complutense  de 
Madrid. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=143 
http://www.webcitation.org/6h6VlnUmR 
 

 21–10–2015 
Incorporació de l’estudiant de periodisme Maria Camila Ardila Peña a l’InCom‐UAB 
Durant  quatre  mesos  donarà  suport  a  diversos  projectes  que  actualment  està 
desenvolupant el centre 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=144 
http://www.webcitation.org/6h6Vq6lvA 
 

 21–10–2015 
La  investigadora Verónica Gil Martínez presentarà una comunicació a  les  IV Jornades 
Internacionals de Comunicació i Societat 2015, que es duran a terme a Girona, del 5 al 
6 de novembre 
La  comunicació  tracta  de  la  importància  de  les  polítiques  d’informació  com  a 
reguladores per garantir el compliment dels drets dels ciutadans en matèria d’accés a 
la informació a les TIC a la regió Sud‐Sudest de Mèxic 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=145 
http://www.webcitation.org/6h6VtFUOz 
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 29–10–2015 
Les  investigadores  De  Salvador  i  Martínez  publiquen  l’article  “Nomadism  and 
intermittent ubiquity in ‘off the grid’ Shuar people” a Communication & Society 
Les  investigadores  de  l’InCom‐UAB  Saleta  de  Salvador  Agra  (professora  visitant  al 
Departament  de  Sociologia,  Política  i  Administració  de  la  Universidade  de  Vigo)  i 
Yolanda Martínez Suárez reflexionen a l’article “Nomadismand intermittent ubiquity in 
‘off the grid’ Shuar people” sobre  l’slogan de  la societat de  la ubiqüitat, testant‐lo en 
un  context  remot,  el  de  fora  de  cobertura  de  les  comunitats  indígenes  de  la  selva 
equatoriana. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=146 
http://www.webcitation.org/6h6VyeO9z 
 

 31–10–2015 
L’InCom‐UAB col∙labora en el projecte web "thinkingcities.city" 
El 31 d'octubre, la Fundació Fòrum Universal de les Cultures, amb el suport de l’Institut 
de  la Comunicació de  la Universitat Autònoma de Barcelona  (InCom‐UAB), estrena el 
web "thinkingcities.city", coincidint amb el Dia Mundial de les Ciutats 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=147 
http://www.webcitation.org/6h6W1nWiy 
 

 12–10–2015 
Disponible el nou web de  l’Observatori de Comunicació, Videojocs  i Entreteniment 
(OCVE InCom‐UAB) 
El nou espai en línia recull la producció científica i l’activitat de difusió i divulgació del 
grup  Comunicació,  Videojocs  i  Entreteniment  (OCVE  InCom‐UAB),  dirigit  per  la 
investigadora  Ruth  S.  Contreras  de  la  Universitat  de  Vic  –  Universitat  Central  de 
Catalunya (UVic‐UCC) 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=148 
http://www.webcitation.org/6h6W5joUt 
 

 13–11–2015 
L’InCom‐UAB,  present  al  monogràfic  sobre  recerca  en  comunicació  a  Catalunya,
publicat al darrera número de la revista Capçalera 
El monogràfic del periodista i investigador Quim Marqués sobre l’estat de la recerca en 
comunicació a Catalunya, vinculada a  l’àmbit universitari,  inclou una entrevista a  les 
investigadores de l’InCom‐UAB Marta Civil i Serra i Carme Ferré Pavia. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=149 
http://www.webcitation.org/6h6WA7TYP 
 

 16–11–2015 
L’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014, inclòs com a novetat bibliogràfica 
al Butlletí d’informació sobre l’audiovisual a Catalunya del CAC 
L’obra col∙lectiva biennal de l’InCom‐UAB queda recollida a l’apartat “Flaixos”, dedicat 
a  informacions  breus  considerades  rellevants  i  a  informes  d’interès  per  al  sector 
publicats durant el període 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=150 
http://www.webcitation.org/6h6WEUyCt 
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 19–11–2015 
L’InCom‐UAB  i  la  Universidad  Nacional  de  Tres  de  Febrero  (UNTREF)  d’Argentina
signen un conveni marc de col∙laboració 
La signatura del conveni permetrà que ambdues  institucions puguin sumar esforços  i 
crear sinergies en temes acadèmics, de recerca i d’extensió universitària en l’àmbit de 
l’art, la comunicació i la cultura 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=152 
http://www.webcitation.org/6h6WHI6Dh 
 

 20–11–2015 
Amparo  Huertas  Bailén  coordina  un  monogràfic  sobre  gènere  i  comunicació  a 
REDES.COM 
El número 11 de la revista científica REDES.COM inclou un monogràfic titulat “Género 
y/en  Comunicación”  [“Gènere  i/en  Comunicació”].  Amparo  Huertas  Bailén, 
investigadora de l’InCom‐UAB, ha estat la responsable de coodinar‐lo 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=153 
http://www.webcitation.org/6h6WJtC4G 
 

 23–11–2015 
José  Luis  Terrón  Blanco,  coautor  d’un  article  sobre  el  tractament  informatiu  del 
VIH/sida a la premsa mexicana, publicat al darrer número de la revista Comunicación 
y Sociedad 
La revista semestral Comunicación y Sociedad, editada pel Departamento de Estudios 
de Comunicación de  la Universidad de Guadalajara  (Mèxic),  recull els  resultats d’una 
recerca de Miguel Sánchez Maldonado,  José  Luis Terrón Blanco  i  José Carlos  Lozano 
Rendón, duta a terme entre els anys 2012 i 2013 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=154 
http://www.webcitation.org/6h6WNJr1f 
 

 24–11–2015 
Amparo Huertas Bailén participa en  la presentació de  l’últim número de  la  revista 
Quaderni del CSCI 
L’acte de presentació de la revista se celebrarà a la seu de l’Institut Italià de Cultura de 
la ciutat comtal, el proper dilluns 30 de novembre, a les 19.30h 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=155 
http://www.webcitation.org/6h6WQB39y 
 

 25–11–2015 
L’InCom‐UAB organitza un  cinefòrum  sobre  l'audiovisual  com a eina de  resistència 
indígena amb el suport de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) 
Després de  la projecció del documental  “Resistencia  en  la  línea negra”,  es  farà una 
taula  rodona amb experts  sobre  les  realitats de  les  comunitats  indígenes  a Amèrica 
Llatina. La cita és el dia 9 de desembre a la UAB. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=156 
http://www.webcitation.org/6h6WSm8gj 
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 26–11–2015 
La Memòria InCom‐UAB 2014, disponible en línia, amb accés obert i gratuït 
El document  recull  la  recerca  i  la producció científica dels 73 membres de  l’equip, a 
través dels diversos  grups que  integren  l’InCom‐UAB,  a més  a més de  les principals 
activitats de difusió i divulgació dutes a terme durant l’any 2014 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=157 
http://www.webcitation.org/6h6WVowzT 
 

 27–11–2015 
La investigadora mexicana Karen Anai del Ángel González s’incorpora a l’InCom‐UAB 
com a investigadora visitant 
Procedent de  la Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco  (Mèxic), 
l’estudiant de  la Maestría  en Ciencias  y Artes para  el Diseño  està desenvolupant  el 
treball final de màster en l’àmbit de la comunicació i la salut 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=158 
http://www.webcitation.org/6h6WYXAVi 

 

 04–12–2015 
Maria Luiza Buriham, estudiant de la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil), 
realitza una breu estada de recerca a l’InCom‐UAB 
Durant la seva estada desenvolupa un estudi sobre l’anàlisi del discurs periodístic en la 
cobertura de la crisi dels refugiats sirians a la premsa espanyola 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=159 
http://www.webcitation.org/6h6WbM41M 
 

 11–12–2015 
Un  projecte  de  l’InCom‐UAB  sobre  el  consum mediàtic  de  les  dones musulmanes 
procedents del Magreb rep un ajut de la Generalitat de Catalunya 
L’objectiu és analitzar com les creences religioses influeixen en el consum mediàtic de 
les  dones musulmanes  (joves  i  adultes)  que  resideixen  a  Catalunya  procedents  del 
Magreb. L’estudi aplica la perspectiva de gènere, considerant els rols personals dins de 
les unitats familiars 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=160 
http://www.webcitation.org/6h6We18bT 
 

 15–12–2015 
La investigadora de l’InCom‐UAB Carme Ferré Pavia, nova vicedegana de la Facultat 
de Ciències de la Comunicació (UAB) 
Carme  Ferré  Pavia  serà  la  responsable  del  vicedeganat  d’Intercanvis,  Pràcticum, 
Treballs Final de Grau i Alumni 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=161 
http://www.webcitation.org/6h6Wi8GvL 
 

 16–12–2015 
El  periodisme  com  a  activitat  laboral  és  el  tema  del  nou  llibre  de  la  col∙lecció 
Atlántica de Comunicación 
Roseli Figaro és  l’editora  i  José Marques de Melo  signa el pròleg.  Los  cambios en el 
mundo  del  trabajo  del  periodista  és  el  títol  de  l’últim  llibre  fruit  del  conveni  entre 
l’Editorial UOC i l’InCom‐UAB 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=162 
http://www.webcitation.org/6h6WlbrCe 
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 21–12–2015 
Convocatòria de contractació temporal a l’InCom‐UAB 
L'InCom‐UAB obre una convocatòria per a  la contractació  temporal d'un  tècnic mitjà 
de  suport  a  la  recerca  per  col∙laborar  en  el  projecte  "Religió  i  consum mediàtic  a 
contextos post‐migratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb 
a Catalunya", concedit per  la Direcció General d'Afers Religiosos del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=165 
http://www.webcitation.org/6h6Wu54CQ 
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11. L’InCom‐UAB als mitjans 

 
 
Notícies relacionades amb la recerca sobre joves i immigració 
(Projecte d’R+D dirigit per la Dra. Amapro Huertas Bailén) 
 

 
Dimecres, 8 de març de 2015   

 

 La  Vanguardia  digital  recull  la  recerca  dels  investigadors  de  l’InCom‐UAB  Jaume 
Soriano i María Gutiérrez sobre xarxes socials i joves 
La  recerca  forma  part  d’un  projecte  d’R+D  dirigit  per  la  doctora  Amparo  Huertas 
Bailén, en el marc de l’InCom‐UAB, i finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat 
per al període 2012–2014 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=107&lng=cat 
 
 

 
Notícies relacionades amb l’elaboració i presentació de la publicació 
Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 
 
 
Dimecres, 18 de febrer de 2015   

 

 Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom‐UAB) 
L’Ajuntament de Barcelona  renova el seu suport com a subscriptor  institucional de 
l’Informe de la comunicació a Catalunya 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=101&lng=cat 
www.webcitation.org/6aDA2qNng 
 
El Ayuntamiento de Barcelona renueva su apoyo como subscritor institucional del 
Informe de la comunicació a Catalunya 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=101&lng=esp 
www.webcitation.org/6aDA6Dd63 

 
Dijous, 16 d’abril de 2015   
 Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom‐UAB) 

El  Col∙legi  de  Periodistes  de  Catalunya  renova  el  seu  suport  com  a  subscriptor 
institucional de l’Informe de la comunicació a Catalunya 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=111&lng=cat 
www.webcitation.org/6aDAQsH6f 
 
El  Col∙legi  de  Periodistes  de  Catalunya  renueva  su  apoyo  como  subscritor 
institucional del Informe de la comunicació a Catalunya 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=111&lng=esp 
www.webcitation.org/6aDAaL8aB 
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Divendres, 19 de juny de 2015   
 Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom‐UAB) 

La Societat Catalana de Comunicació, filial de  l’Institut d’Estudis Catalans, renova el 
seu suport com a subscriptor institucional de l’Informe de la comunicació a Catalunya 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=124&lng=cat 
www.webcitation.org/6aDAlYzzU 
 
La Societat Catalana de Comunicació, filail del Institut d’Estudis Catalans, renueva su 
apoyo como subscritor institucional del Informe de la comunicació a Catalunya 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=124&lng=esp 
www.webcitation.org/6aDAszbZg 

 
Dimarts, 23 de juny de 2015   

 

 Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom‐UAB) 
L’InCom‐UAB presenta l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 el proper 
dilluns 29 de juny 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=123 
www.webcitation.org/6ZY2XR8MA 
 
El  InCom‐UAB  presenta  el  Informe  de  la  comunicació  a  Catalunya  2013–2014  el 
próximo lunes 29 de junio 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=123&lng=esp 
www.webcitation.org/6ZY2i2WUp 
 

 Universitat Autònoma de Barcelona 

Agenda UAB. Dilluns, 29 de juny de 2015 
http://www.uab.cat/web/agenda‐web‐1345663641991.html?param2=29‐06‐2015 
www.webcitation.org/6ZXqnWqcu 
 
Agenda UAB. Lunes, 29 de junio de 2015 
http://www.uab.cat/web/agenda‐1345664726409.html?param2=29‐06‐2015 
www.webcitation.org/6ZY0zyVUv 
 
Detall d’activitat. Dilluns, 29 de juny de 2015. Acte de presentació de l'Informe de la 
Comunicació a Catalunya 2013‐2014 
http://www.uab.cat/web/agenda‐web‐
1345663641991.html?param1=1345687335781 
www.webcitation.org/6ZXrOUYPv 
 
Detalle de actividad. Lunes, 29 de junio de 2015. Acto de presentación del Informe de 
la Comunicación en Cataluña 2013‐2014 
http://www.uab.cat/web/agenda/acto‐de‐presentacion‐del‐informe‐de‐la‐
comunicacion‐en‐cataluna‐2013‐2014‐
1345664726409.html?param1=1345687335781 
www.webcitation.org/6ZXrGALRN 
 
Es presenta a Barcelona l'Informe de la Comunicació a Catalunya 2013‐2014 
http://www.uab.cat/web/sala‐de‐premsa/detall‐de‐noticia/es‐presenta‐a‐barcelona‐
l‐informe‐de‐la‐comunicacio‐a‐catalunya‐2013‐2014‐
1345667174054.html?noticiaid=1345687333916 
www.webcitation.org/6ZXr9s7lI 
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Se presenta en Barcelona el Informe de la Comunicación en Cataluña 2013‐2014 
http://www.uab.cat/web/sala‐de‐prensa/detalle‐noticia‐
1345667994339.html?noticiaid=1345687333916 
www.webcitation.org/6ZY1vbZ5N 

 

 PremsaComarcal.cat (Associació Catalana de Premsa Comarcal, ACPC) 

Dilluns vinent es presenta l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 
www.premsacomarcal.cat/noticia/2399/dilluns‐vinent‐es‐presenta‐linforme‐de‐la‐
comunicacio‐a‐catalunya‐2013‐14 
www.webcitation.org/6ZXrZ3vk0 
 

Dijous, 26 de juny de 2015   
 Generalitat de Catalunya. Comunicació del Govern. Premsa.gencat.cat 

El secretari de Comunicació presentarà l'Informe de la comunicació a Catalunya 2013‐
2014 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/convocatoriavw/128693/ca/secretari‐
comunicacio‐presentara‐linforme‐catalunya‐2013‐2014.do 
www.webcitation.org/6Zoi1De9U 

 

 Generalitat de Catalunya. PalauRobert.gencat.cat 

El  secretari  de  Comunicació presentarà  l’  "Informe  de  la  comunicació  a  Catalunya 
2013–2014" 
http://palaurobert.gencat.cat/ca/detall/noticia/Lexikon 
www.webcitation.org/6ZohkYH5m 

 

 Comunicació. Blog de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (UAB) 
Presentació de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013‐2014, 29 de juny  
http://blogs.uab.cat/comunicacio/2015/06/26/presentacio‐de‐linforme‐de‐la‐
comunicacio‐a‐catalunya‐2013‐2014‐29‐de‐juny/ 
www.webcitation.org/6ZrnFPJ6k 

 
Dilluns, 29 de juny de 2015   

 
Institucions organitzadores 

 Gas Natural Fenosa 

Notes de premsa. Presentació de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013‐14 
http://www.prensa.gasnaturalfenosa.com/ca/presentacio‐de‐linforme‐de‐la‐
comunicacio‐catalunya‐2013‐14/ 
www.webcitation.org/6ZoiG2vE8 
 
Multimedia.  Fotos  d’actualitat  Presentació  de  l’Informe  de  la  comunicació  a 
Catalunya 2013‐14 
http://www.prensa.gasnaturalfenosa.com/ca/portfolio‐items/presentacio‐de‐l‐
informe‐de‐comunicacio‐a‐catalunya‐2013‐14/ 
 
Multimedia.  Fotos  de  actualidad  Presentación  del  Informe  de  la  comunicación  en 
Cataluña 2013‐14 
http://www.prensa.gasnaturalfenosa.com/portfolio‐items/presentacion‐del‐
informe‐de‐comunicacion‐en‐cataluna‐2013‐14/ 
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Notas de prensa. Presentación do Informe de la comunicación en Catalunya 2013‐14 
http://www.prensa.gasnaturalfenosa.com/gl/presentacion‐do‐informe‐da‐
comunicacion‐cataluna‐2013‐14/# 
www.webcitation.org/6aCv79lDN 

 
Notas de prensa. Presentación del Informe de la comunicación en Cataluña 2013‐14 
http://www.prensa.gasnaturalfenosa.com/presentacion‐del‐informe‐de‐la‐
comunicacion‐en‐cataluna‐2013‐14/ 
 
Multimedia.  Fotos  de  actualidad  Presentación  do  Informe  de  Comunicación  en 
Cataluña 2013‐14 
http://www.prensa.gasnaturalfenosa.com/gl/portfolio‐items/presentacion‐do‐
informe‐de‐comunicacion‐en‐cataluna‐2013‐14/ 
 
Press Releases. Presentation of the 2013‐2014 Report on Communication in 
Catalonia 
http://www.prensa.gasnaturalfenosa.com/en/presentation‐of‐the‐2013‐2014‐
report‐on‐communication‐in‐catalonia/ 
www.webcitation.org/6aCvFeIxV 
 
Press Room. Presentation of the 2013‐14 Communication Report in Catalunya 
http://www.prensa.gasnaturalfenosa.com/en/portfolio‐items/presentation‐of‐the‐
2013‐14‐communication‐report‐in‐catalunya/ 

 
 

 Generalitat de Catalunya. Comunicació del Govern. Premsa.gencat.cat 

El  secretari  de  Comunicació  ha  presentat  l'Informe  de  la  comunicació  a  Catalunya 
2013‐2014, que permet mirar el sector amb un "moderat optimisme" 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/comunicacio‐
govern/notapremsavw/285916/ca/secretari‐comunicacio‐presentat‐linforme‐
catalunya‐2013‐2014‐permet‐mirar‐sector‐amb‐moderat‐optimisme.do 
www.webcitation.org/6ZqKnGg3V 
 

El secretari de Comunicació ha presentat l' "Informe de la comunicació a Catalunya 

2013‐2014", que permet mirar el sector amb un "moderat optimisme" 
http://palaurobert.gencat.cat/ca/detall/noticia/Lexikon 
www.webcitation.org/6Zuu9WBGW 
 
 

 Universitat Autònoma de Barcelona 
La comunicació viu nous models de consum sense nous models de negoci 
http://www.uab.cat/web/sala‐de‐premsa/detall‐de‐noticia/la‐comunicacio‐viu‐nous‐
models‐de‐consum‐sense‐nous‐models‐de‐negoci‐
1345667174054.html?noticiaid=1345687468741 
www.webcitation.org/6ZoiXYtqC 
 
Nuevos modelos de consumo sin nuevos modelos de negocio 
http://www.uab.cat/web/sala‐de‐prensa/detalle‐noticia‐
1345667994339.html?noticiaid=1345687468741 
www.webcitation.org/6aDBJGF4j 
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Mitjans  de  comunicació,  agències  de  notícies,  blogs  i  webs  de  grups  de  recerca, 
institucions, empreses i associacions 
 

 Agència Catalana de Notícies (ACN) 

Previsions 29–06–2015 
http://acn.cat/acn/previsions/20150629.html 
www.webcitation.org/6Zk37sUXz 
 
L’augment  de  la  navegació mòbil  desbanca  l’ordinador  com  a mitjà  principal  de 
connexió a Catalunya 
http://acn.cat/acn/794732/General/text/noticia.html 
www.webcitation.org/6Zk3VFmrG 
 
Audio mp3 (de 1 a 7) 
http://acn.cat/acn/794732/General/audio/noticia.html 
www.webcitation.org/6Zk47aRK4 
 

 Al dia 

Estudi  de  l’InCom.  La  navegació  per  internet  amb  el mòbil  es  triplica  i  desbanca 
l'ordinador 
http://www.aldia.cat/gent/noticia‐navegacio‐per‐internet‐amb‐mobil‐triplica‐
desbanca‐lordinador‐20150629163509.html 
www.webcitation.org/6ZqLK2lEU 
 
 

 Col∙legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya 

Informe de la comunicació a Catalunya 2013‐2014 
http://www.colpublirp.com/informe‐de‐la‐comunicacio‐a‐catalunya‐2013‐2014/ 
www.webcitation.org/6ZogUna6K 
 
Informe de la comunicació a Catalunya 2013‐2014 
http://www.colpublirp.com/informe‐de‐la‐comunicacio‐a‐catalunya‐2013‐
2014/?lang=es 
www.webcitation.org/6ZogM1lPB 
 
 

 Comunicació 21 

Martí diu que el sector ha de passar de les paraules als fets 
http://comunicacio21.cat/noticies‐comunicacio21/111835‐marti‐diu‐que‐el‐sector‐
ha‐de‐passar‐de‐les‐paraules‐als‐fets 
http://www.webcitation.org/6ZrnagdkS 
 
 

 El Periódico 

La navegació per internet amb el mòbil es triplica i desbanca l'ordinador 
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/navegacio‐per‐internet‐amb‐mobil‐triplica‐
desbanca‐lordinador‐4313873?utm_source=rss‐
noticias&utm_medium=feed&utm_campaign=portada 
www.webcitation.org/6ZfpV0Li3 
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La navegación por internet con el móvil se triplica y desbanca al ordenador 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/navegacion‐por‐internet‐con‐
movil‐triplica‐desbanca‐ordenador‐4313873 
www.webcitation.org/6Zfo6q2sp 
 
 

 La Vanguardia  

El Informe de la comunicación en Cataluña augura un leve respiro a la crisis 
http://www.lavanguardia.com/vida/20150629/54433095543/el‐informe‐de‐la‐
comunicacion‐en‐cataluna‐augura‐un‐leve‐respiro‐a‐la‐crisis.html 
www.webcitation.org/6ZqLiBBze 
 
 

 Infoperiodistas 
Josep Martí: “No hay un debate sano sobre los recursos públicos” 
http://www.infoperiodistas.info/noticia/18693/Josep‐Marti‐%E2%80%9CNo‐hay‐un‐
debate‐sano‐sobre‐los‐recursos‐publicos%E2%80%9D 
www.webcitation.org/6a2Rs2EbI 
 
 

 Regió 7 

La  navegació  mòbil  desbanca  l´ordinador  com  a  mitjà  principal  de  connexió  a 
Catalunya 
http://www.regio7.cat/arreu‐catalunya‐espanya‐mon/2015/06/29/navegacio‐mobil‐
desbanca‐lordinador‐mitja/319901.html?utm_source=rss 
www.webcitation.org/6ZqMRLmd1 
 
 

 Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació 
La comunicació viu nous models de consum sense nous models de negoci 
http://www.uab.cat/web/facultat‐de‐ciencies‐de‐la‐comunicacio‐
1193208730701.html 
www.webcitation.org/6ZrqUZjRN 
 
La comunicació viu nous models de consum sense nous models de negoci 
http://www.uab.cat/web/noticies/detall‐noticia‐
1193208732549.html?noticiaid=1345687468741 
www.webcitation.org/6Zrqh8T2x 
 
 

 VilaWeb 

L'augment  de  la  navegació  mòbil  desbanca  l'ordinador  com  a  mitjà  principal  de 
connexió a Catalunya 
http://www.vilaweb.cat/acn/ultima‐hora/4407821/20150629/laugment‐navegacio‐
mobil‐desbanca‐lordinador‐mitja‐principal‐connexio‐catalunya.html 
www.webcitation.org/6ZfpgAXLY 
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Dimarts, 30 de juny de 2015   
 

 Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom‐UAB) 
L’InCom‐UAB ha presentat l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=125 
www.webcitation.org/6ZrrwobS9 
 
El InCom‐UAB ha presentado el Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=125&lng=esp 
www.webcitation.org/6Zrs5EfbE 
 

Mitjans  de  comunicació,  agències  de  notícies,  blogs  i  webs  de  grups  de  recerca, 
institucions, empreses i associacions 

 

 Associació Comunicació Pública 
Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 
http://www.comunicaciopublica.cat/web/2015/06/informe‐de‐la‐comunicacio‐a‐
catalunya‐2013‐2014/ 
www.webcitation.org/6ZrplC1Nu 
 
 

 CatalunyaVanguardista.com 
Nuevos hábitos de consumo en la comunicación 
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/nuevos‐habitos‐de‐consumo‐en‐la‐
comunicacion/ 
www.webcitation.org/6ZqMiq7FN 
 
 

 Grup de recerca en Comunicació i Responsabilitat Social (Comress InCom‐UAB) 

Carme Ferré Pavia: Un respir a la crisi de mitjans 
http://comress.org/2015/06/30/un‐respir‐a‐la‐crisi‐dels‐mitjans/ 
www.webcitation.org/6Zrqx2hfo 
 
 

 Directe.cat 
L'augment  de  la  navegació  mòbil  desbanca  l'ordinador  com  a  mitjà  principal  de 
connexió a Catalunya 
http://www.directe.cat/acn/680172/l‐augment‐de‐la‐navegacio‐mobil‐desbanca‐l‐
ordinador‐com‐a‐mitja‐principal‐de‐connexio‐a‐c 
www.webcitation.org/6ZqN2NNV8 
 
 

 Diputació de Barcelona. Interacció 
Interacció. Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 
http://interaccio.diba.cat/CIDOC/blogs/2015/informe‐comunicacio‐catalunya‐2013‐
2014 
www.webcitation.org/6ZohEss4A 
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 El Punt Avui 

Sense model de negoci. L'Informe de  la Comunicació 2013/2014 destaca  la falta de 
correlació entre el consum digital i el seu profit econòmic 
http://www.elpuntavui.cat/comunicacio/article/20‐comunicacio/871806‐sense‐
model‐de‐negoci.html 
www.webcitation.org/6ZfoORwMq 
 
 

 Nació Digital 

La navegació per Internet amb el mòbil desbanca l'ordinador 
http://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/42773/navegaci/internet/amb/
bil/desbanca/ordinador 
www.webcitation.org/6ZqNLVPbr 
 
 

 La Vanguardia 

L’informe biennal de la comunicació detecta un respir de la crisi en el sector 
http://www.lavanguardia.com/20150630/54433101026/l‐informe‐biennal‐de‐la‐
comunicacio‐detecta‐un‐respir‐de‐la‐crisi‐en‐el‐sector‐francesc‐puig.html 
[Enllaç restringit] 
 
El informe bienal de la comunicación detecta un respiro en medio de la crisis 
http://www.lavanguardia.com/20150630/54433101043/el‐informe‐bienal‐de‐la‐
comunicacion‐detecta‐un‐respiro‐en‐medio‐de‐la‐crisis‐francesc‐puig.html 
[Enllaç restringit] 
 

 

 PressPeople 

El secretari de Comunicació ha presentat l'Informe de la comunicació Catalunya 2013‐
2014, que permet mirar el sector amb un "moderat optimisme" 
http://www.presspeople.com/nota/secretari‐comunicacio‐ha‐presentat‐l‐informe 
www.webcitation.org/6ZtG1k7kR 

 
 

 Ràdio Associació de Catalunya 
Un  altre  estudi  confirma  el  creixement  continuat  del  consum  de  ràdio  i  diaris 
electrònics en català 
http://radioassociacio.cat/un‐altre‐estudi‐confirma‐el‐creixement‐continuat‐del‐
consum‐de‐radio‐i‐diaris‐electronics‐en‐catala/ 
www.webcitation.org/6ZrpF9xq0 

 
 

Dimecres, 1 de juliol de 2015   
 

 Comunicacio21.cat 

Daniel Condeminas (Opinió). Innovació vol dir inversió, no bones idees 
http://comunicacio21.cat/opinio‐comunicacio21/111883‐innovacio‐vol‐dir‐inversio‐
no‐bones‐idees 
www.webcitation.org/6ZrpTTrUQ 
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 Fundació Fòrum 
El sector de la comununicació remunta 
www.fundacioforum.org 
http://www.fundacioforum.org/actualitat_det.asp?id=742 
www.webcitation.org/6a3oQRFEb 
 
 
El sector de la comunicación remonta 
http://www.fundacioforum.org/actualitat_det.asp?id=742&lng=esp 
www.webcitation.org/6a3oWe555 
 

Divendres, 3 de juliol de 2015   
 

 Grup Daniel Jones (UAB) 

Políticas de comunicación en Cataluña (2013‐2014) 
http://grupodanieljones.org/politicas‐de‐comunicacion‐en‐cataluna‐2013‐2014/ 
www.webcitation.org/6ZrsQoagt 
 
 

Diumenge, 5 de juliol de 2015   
 

 Presència 

Gemma Busquets. Llengua que avança 
www.presencia.cat 
www.webcitation.org/6ZzLJKJ2O 
 

 
Dilluns, 6 de juliol de 2015   
 

 Grup Daniel Jones (UAB) 

Participació a l’Informe de la Comunicació a Catalunya’ amb el capítol sobre grups de 
comunicació 
http://grupodanieljones.org/participacio‐a‐linforme‐de‐la‐comunicacio‐a‐catalunya‐
amb‐el‐capitol‐sobre‐grups‐de‐comunicacio/ 
www.webcitation.org/6ZrsUjQzY 
 
 

Divendres, 10 de juliol de 2015   
 

 Telenotícies Vespre (TV3) 

Reportatge  de  Lluís  Marquina  sobre  el  nombre  d’internautes  a  Catalunya,  les 
connexions mòbils i el roaming 
[Durada: del minut 24’48” al minut 26’58”] 
Lluís Marquina  va  parlar  amb  va  entrevistar Miquel  Vidal  Villoria  en  qualitat  de 
coautor de l’Informe, per documentar‐se pel reportatge. 
www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telenoticies‐vespre‐
10072015/video/5538405/ 
www.webcitation.org/6aDCGl7OY 
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Dijous, 15 de juliol de 2015   

 

 Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom‐UAB) 
La investigadora Marta Civil i Serra, autora del capítol sobre els estudis i la recerca en 
comunicació de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=128 
www.webcitation.org/6aKd4kt01 
 
La  investigadora  Marta  Civil  i  Serra,  autora  del  capítulo  sobre  los  estudios  y  la 
investigación en comunicación del Informe de la comunicació a Catalunya 2013–2014 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=128&lng=esp 
www.webcitation.org/6aKdBQzV8 
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12. Pressupost 2015 
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Pressupost 2015 
 
12.1. Ingressos InCom‐UAB 
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12.2. Despeses InCom‐UAB 
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