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1. L’InCom-UAB en xifres 

 
 
Equip humà 

• Nova Direcció: A les eleccions celebrades el 28 de gener de 2016 va ser escollida per 
majoria absoluta la Dra. Amparo Huertas Bailén com a nova directora de l’InCom-UAB, 
en substitució de José Luis Terrón, director de la institució des de l’any 2009.  

• 69 investigadors/es: 
- Amb representació de 8 universitats catalanes (UAB, UPF, UVic / UCC, URV, URL, UDG, 

UDL i UIC)  
- 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 

• 3 Tècnics de Suport a la Recerca 
 
Grup d’investigació reconegut per la Generalitat (2014/SGR-01594) 
Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura, reconegut per la Generalitat de 
Catalunya com a grup consolidat de recerca per al període gener 2014–maig 2017. 
Coordinadora: Dra. Amparo Huertas Bailén 
 
Línies de recerca 

• Comunicació, Esport i Jocs Olímpics (InCom-UAB / CEO-UAB) – Dr. Emilio Fernádez Peña 

• Comunicació, Migració i Ciutadania (CMC InCom-UAB) – Dra. Amparo Huertas Bailén 

• Comunicació i Responsabilitat Social (ComRess InCom-UAB) – Dra. Carme Ferré Pavia 

• Comunicació i Salut (InCom-UAB) – Dr. José Luis Terrón Blanco 

• Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB) – Dra. Ruth S. Contreras 
 
Portal de la Comunicació (edició en català, castellà i portuguès) 
El Portal de la Comunicació (InCom-UAB), creat l’any 2001, continua essent un espai 
acadèmic en línia referent en l’àmbit de les ciències de la comunicació a escala 
internacional. 
 
Durant l’any 2016 s’han publicat al Portal de la Comunicació (InCom-UAB) 17 dossiers i 2 
lliçons. S’ha aconseguit una mitjana de 4.700 visitants absoluts al dia, amb puntes de 5.500 
visites. Per països amb més visites, destaca Espanya, amb 57%; Mèxic, amb 17%, i Brasil, 
amb 8%. A les xarxes socials, el perfil de Facebook ha assolit 17.921 seguidors (8.311 més 
que fa un any) i a Twitter es compta amb 6.557 seguidors (857 més que fa un any). El perfil 
dels usuaris és un 65% de dones i un 35% d’homes, amb una mitjana de 25–35 anys. S’ha 
aconseguit posar 63.789 posts/twitts, fent servir Hootsuite. 
 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) 
Durant l’any 2016 s’ha desenvolupat la conceptualització i gestació de l’OCC InCom-UAB, un 
espai digital amb informació bàsica sobre la comunicació a Catalunya adreçat als sectors 
acadèmic i professional. La seva inauguració està prevista per al 2017. L’Informe de la 
comunicació a Catalunya, una publicació biennal de l’InCom-UAB que ofereix una descripció 
actualitzada i una anàlisi aprofundida i plural dels diversos camps que configuren el sector 
de la comunicació a Catalunya, ocuparà un espai clau a l’OCC InCom-UAB. 
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Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB), renovada fins al 2020 
L’Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco) ha 
renovat la distinció de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) per al període 2016–
2020. Es tracta de la primera Càtedra Unesco especialitzada en comunicació que es va crear 
a nivell mundial (1990) i forma part de la xarxa internacional de Càtedres Unesco de 
Comunicació ORBICOM, des que aquesta xarxa es va fundar, l’any 1994. 
 
Convenis, acords i subvencions vigents 

•   7 convenis, acords i subvencions nous (signats el 2016) 

• 35 convenis, acords i subvencions vigents, signats anteriorment 
 
Projectes editorials 

• Col·lecció eBooks de l’InCom-UAB Publiacions: tres obres l’any 2016 

• Col·lecció Atlántica de Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB): tres obres l’any 
2016. 
 

Formació 

• 2 tesis doctorals (1 defensada a la UAB; 1 al l’Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT) de la Fundação Oswaldo Cruz de Brasil)  

• 8 estades de recerca predoctorals 

• 2 estades d’estudiants en pràctiques 
 
Investigació i transferència del coneixement 

• 4 projectes de recerca competitius LIDERATS 

• 2 llibres editats 

• 3 llibres escrits 

• 5 capítols de llibre 

• 8 articles científics 

• 24 contribucions a congressos, jornades i seminaris 

• Organització de 3 activitats culturals 

• Participació amb 2 peces expositives a mostra a l’Arts Santa Mònica. 
 

Web institucional de l’InCom-UAB 

• 107 notícies publicades sobre l’activitat de recerca, sensibilització, cooperació i 
transferència de coneixement dels membres de l’equip 
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2. Equip investigador i de gestió  

 
 
Directora 

HUERTAS BAILÉN, Amparo 
 
Consell de direcció 

HUERTAS BAILÉN, Amparo 
TERRÓN BLANCO, José Luis 
GÓMEZ BENOSA, Miquel 
CIVIL I SERRA, Marta 
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) 
 

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) 

 
Responsables de projectes 

Grup Internacional d'Estudis sobre Comunicació i Cultura InCom-UAB (2014/SGR-
01594) 
Coordinadora: HUERTAS BAILÉN, Amparo 
 
Portal de la Comunicació InCom-UAB 
Director: G. SEDO, Ramón 
 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) 
Responsable: HUERTAS BAILÉN, Amparo 
 
Informe de la comunicació a Catalunya 2015-2016 
Equip editor: CIVIL i SERRA, Marta; CORBELLA CORDOMÍ, Joan M.; FERRÉ PAVIA, 
Carme; SABATÉ i SALAZAR, Joan 
 
Càtedra Unesco de Comunicació InCom-UAB  
Directora: MONTERO, María Dolores 
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Col·lecció eBooks InCom-UAB Publicacions 
Director: TERRÓN BLANCO, José Luis 
 
Col·lecció Atlántica de Comunicación Editorial UOC / InCom-UAB 
Codirectores: COGO, Denise; HUERTAS BAILÉN, Amparo 
 
Línea de recerca Comunicació, Esport i Jocs Olímpics (InCom-UAB / CEO-UAB) 
Responsable: FERNANDEZ PEÑA, Emilio 
 
Línea de recerca Comunicació, Migració i Ciutadania (CMC InCom-UAB)  
Responsable: HUERTAS BAILÉN, Amparo 
 
Línea de recerca Comunicació i Responsabilitat Social (ComRess InCom-UAB)  
Responsable: FERRÉ PAVIA, Carme 
 
Línea de recerca Comunicació i Salut (InCom-UAB)  
Responsablñe: TERRÓN BLANCO, José Luis 
 
Línea de recerca Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB) 
Responsable: CONTRERAS, Ruth S. 
 

 
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 

(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, 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 

(Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil) 
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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 Cultura, 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) 
 

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 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) 
 

J JAUME, Mònica 

(Consorci 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) 
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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 

(Digilab. Media, Strategy and Regulation, Universitat Ramon Llull) 
 
LOBERA, Josep 

(Departamento de Sociología, Universidad Autónoma de Madrid) 
 
LUNA, Maria 

(Tecnocampus Mataró; 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) 
 
MARQUES GONÇALVES, Gabriela 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom-UAB) 

 
MARTÍNEZ GARCÍA, Luisa de Carmen 

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

(Consellería de Educación de la Xunta de Galicia; InCom-UAB) 

 
MEDINA AGUERREBERE, Pablo 

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

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) 
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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) 
 
RÍO, Olga del 
(Universitat de Girona) 

 
RIZO, Marta 

(Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Mèxic) 
 

S SABATÉ I SALAZAR, Joan 

(Departament de Comunicació, Universitat Ramon Llull) 
 
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 de Vigo; 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) 

 
V VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón 

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

 

3.1. Introducció: línies temàtiques d’especialització 

 
El Consell de direcció de l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (InCom-UAB) va aprovar l’actualització de la relació de línies temàtiques 
d’especialització de l’equip el 27 de novembre de 2014 en reunió extraordinària. Aquestes 
línies han seguit vigents per a tot l’any 2016. 
 
Línies temàtiques 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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3.2. Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura 
(InCom-UAB) 

 
Objectiu 
El Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) ha rebut el 
reconeixement de Grup Consolidat de Recerca per la Generalitat de Catalunya per al 
període 2014–maig 2017 (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 l’any 1997 i des del 2014 coordinat per 
la Dra. Amparo Huertas, ha estat reconegut amb aquesta distinció ininterrompudament. 
 
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 de la 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) 
 
G. SEDÓ, Ramon 

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

 

http://incom.uab.cat/content_m.asp?id_contents=14&menu=3
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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) 
 
LUNA, Maria 

(Tecnocampus Mataró; Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom-UAB)  
[alta vigent a partir del 13–10–2016] 
 

MEDINA AGUERREBERE, Pablo 

(Departament de Ciències de la Comunicació, Universitat Internacional de Catalunya) 
 
MORAGAS I SPÀ, Miquel de 

(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la 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) 
 
TERRÓN BLANCO, José Luis 

(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona, InCom-UAB) 
 
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 

(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom-UAB) 
 
COGO, Denise 

(Universidade do Vale do Rio dos Sinos-Unisinos, Brasil) 
 
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) 
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LOBERA, Josep 

(Departamento de Sociología, Universidad Autónoma de Madrid) 
 
MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda 

(Consellería de Educación de la Xunta de Galicia; 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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3.3. Línia de recerca Comunicació, Esport i Jocs Olímpics  
(InCom-UAB / 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 se centra en les relacions 
sistèmiques entre les organitzacions, els actors esportius i els mitjans. 

S’ha tingut una especial atenció en 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. 

L'activitat desenvolupada en aquesta línia d’investigació al si del Centre d'Estudis Olímpics 
de l'Esport de la UAB s'inscriu en el Grup de recerca consolidat. Grup Internacional d’Estudis 
sobre Comunicació i Cultura (InCom‐UAB). La producció científica recollida en aquesta 
memòria correspon únicament a la vinculada al personal investigador membre de l'InCom-
UAB. 

 
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, Esport i Jocs Olímpics (InCom-UAB / 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) 

 
KENNETT, Chris 

(La Salle Business Engineering School, Universitat Ramon Llull) 
 
PUIG, Josep Maria 

(TV3; Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona) 

 
RAMAJO, Natividad 

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

 

http://ceo.uab.cat/
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CEREZUELA MARTÍNEZ, Berta 

(Cap projectes i documentació CEO-UAB) 
 
Personal en formació 

MALANSKI, Daniel 
 

PARDO GILA, José Manuel 
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3.4. Línia de recerca 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, 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 

(Consellería de Educación de la Xunta de Galicia; InCom-UAB) 
 

MORALES MORANTE, Luis Fernando 

(Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual, Universitat 
Autònoma de Barcelona; InCom-UAB) 

 
SALVADOR AGRA, Saleta de 

http://incom.uab.cat/cmc
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(Universidad de Vigo; 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) 
 
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) 

 
NUNES DE SOUSA, Ana Lúcia 

(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom-UAB) 
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3.5. Línia de recerca 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 de la Universitat Rovira i Virgili) 
 

MARTINS, Aline 

(Grup Comunicació i Responsabilitat Social InCom-UAB) 
 
OROZCO, Jaime A. 
(Universidad Pontificia Bolivariana, Colòmbia) 

 

ROURA, Elisabeth 

(Grup Comunicació i Responsabilitat Social InCom-UAB) 
 
TOLOTTI, Cristiane 

(Grup Comunicació i Responsabilitat Social InCom-UAB) 
 
Membres col·laboradors/es 
GONZÁLEZ Carlos 

(Grup Comunicació i Responsabilitat Social InCom-UAB) 
 
 

http://comress.org/
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PERALES, Cristina (UVic-UCC) 

(Grup Comunicació i Responsabilitat Social InCom-UAB) 
 
Investigadors /es convidats/des 
ELIZABETH ARRIETA 
(alumna postgrau en Ciències i Arts per al Disseny a la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciutat de Mèxic) 
Setembre/desembre 2016 
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3.6. Línia de recerca 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 

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

UGARTE, Aitor 

(Editor de Revista de Comunicación y Salud, RCyS) 
 

 

http://incom.uab.cat/ocs
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3.7. Observatori 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 
 
Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (InCom-UAB / UVic – UCC) 
http://incom-uab.net/ocve 
 
 
Equip 
Directora 
CONTRERAS, Ruth S. 
(Departament de Comunicació, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya) 
 
Investigadors/es 
ARANGUREN, Juan Luis 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom-UAB) 

 
COLL, Ignasi 
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya) 
 

EGUIA, José Luis 

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

GARCÍA PANELLA, Òscar 
(ENTI-Universitat de Barcelona) 
 

 

http://incom.uab.cat/content_m.asp?id_contents=40&menu=6
http://incom-uab.net/ocve
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GRAU, Sergi 
(Departament d’Enginyeries; Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació, Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya) 
 

LABRADOR, Emiliano 
(La Salle – Universitat Ramon Llull) 
 

RIBES, Francesc Xavier 

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

 
TERRÓN, José Luis 
(Universitat Autònoma de Barcelona) 
 

VILLEGAS, Eva 
(La Salle – Universitat Ramon Llull) 

 
 
Colaborador/es externs/es 
AFONSO, Ana Paula 
(Universidade de Coimbra, Portugal) 
 

BORRALLERAS, Cristina 
(Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya) 
 

CARIBÉ, Andersen 
(Universidade do Estado da Bahia, Brasil) 
 

CARVALHO, Ana Amélia 
(Universidade de Coimbra, Portugal) 
 

COUTINHO, Isa 
(Universidade do Estado da Bahia, Brasil) 
 

DOS SANTOS PETRY, Arlete 
(Universidade de São Paulo) 
 

ESCRIBANO, Flavio 
(GECON) 
 

FERNÁNDEZ, Marta 
(Universidad Rey Juan Carlos) 
 

GALLEGO DURAN, Francisco José 
(Universidad de Alicante) 
 

GIFREU, Arnau 
(Universitat Pompeu Fabra) 
 

HILDEBRAND, Renato 
(Universidade Estadual de Campinas, Brasil) 
 

MARCANO, Beatriz 
(Universidad Internacional de la Rioja) 
 

MEALHA, Óscar 
(Universidade de Aveiro, Portugal) 
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PEREDA, Alexandre 
(Eurecat) 
 

REIFS, David 

(Seidor Lab) 
 

REIG, Ramon 
(Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya) 
 

REIS, Luís Paulo 
(University of Minho, Portugal) 
 

REVUELTA DOMÍNGUEZ, Francisco Ignacio 
(Universidad de Extremadura) 
 

ROQUE, Licinio 
(Universidade de Coimbra, Portugal) 
 

SILVA, Frutuoso 
(Universidade da Beira Interior, Portugal) 
 

SOLANO ALBAJES, Lluís 
(Universitat Politècnica de Catalunya) 
 

ZAGALO, Nelson 

(Universidade do Minho, Portugal) 
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4. Convenis, acords i subvencions vigents  

 

Convenis, acords i subvencions signats el 2016 

• Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. Acord que implica la cessió dels 
drets d’explotació de la propietat intel·lectual necessaris per fer el dipòsit de les obres, 
sense exclusivitat, per tot el temps de duració dels drets d’explotació i a tot el món i en 
les modalitats d’explotació conegudes al moment de fer el dipòsit. 

• Organització de les Nacions Unides per a l´Educació i la Cultura (UNESCO), conveni de 
manteniment de la Càtedra UNESCO de Comunicació de la UAB per a la promoció de la 
cooperació científica internacional. Renovada el 2016 i fins al 2020. 

• Escola de Noves Tecnologies (Universitat de Barcelona), conveni marc de 
col·laboració en matèria de comunicació i videojocs. 

• Fundació Autònoma Solidària (FAS), Conveni de concessió de l’ajut per realitzar el 
projecte: “Contribució en la formació de professorat doctorat i en la creació d’un 
Programa de Doctorat propi a l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo”. 

• Facultat de Ciències polítiques i de Sociologia, conveni per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes. 

• Gas Natural Fenosa, conveni per a la realització de l’Informe de la Comunicació a 
Catalunya 2015–2016. 

• Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència, subvenció relativa tasques 
de disseny, planificació, edició i producció de l'Informe de la Comunicació a Catalunya 
2015–2016, i de potenciació del Portal de la Comunicació i del Mapa Interactiu dels 
Mitjans de Comunicació. 

• Fundació Fòrum Universal de les Cultures, 10ª addenda al conveni marc de 
col·laboració. 
 
 

Convenis, acords i subvencions vigents, signats anteriorment 

• 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.  
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• 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 Autònoma Solidària (FAS), Conveni de col·laboració en ensenyament 
superior i recerca amb l’Escola de Journalismo de Maputo (Moçambic) (2013–2015) 
[prorrogat fins a març de 2016]. 

• 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 Fòrum Universal de les Cultures, conveni marc de col·laboració sobre 
comunicació i la difusió de coneixements sobre els eixos temàtics que van configurar el 
Fòrum. 

• 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. 

• 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 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). 
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• 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. 

• 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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5. Projectes d’investigació, sensibilització i 
cooperació 

 

5.1. Liderats per membres de l’InCom-UAB 

 

 
5.1.1. “Religió i consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones 
musulmanes procedents del Magreb a Catalunya” (2015–2016) 

Investigadora principal: Dra. Amparo Huertas Bailén 

Entitat finançadora:  Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge 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 03–03–2017 

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 

 
 
5.1.2. “Conveni de col·laboració en ensenyament superior i recerca amb l’Escola de 
Journalismo de Maputo (Moçambic)” (2013–2015) 

Investigadora 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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5.1.3. “Apropant-nos a les realitats socioculturals, lluites i resistències de les comunitats 
indígenes d'Amèrica Llatina” (2015–2016) 

Investigadora 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; Ana Lucía NUNES DE SOUSA. 

 
 
5.1.4. “Contribució a la formació de professorat doctor i a la creació d’un Programa de 
Doctorat propi de l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo (Moçambic)” 

Investigadora principal: Dra. María Corominas Piulats 

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

Journalismo de Maputo (Moçambic) 

Referència concessió: FSXXXIII-04 

Període de vigència: 01–09–2016 a 31–08–2018 

Quantitat concedida: 11.766,74 € 

Investigadors/es participants: (5)  Per part de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-
UAB): Maria COROMINAS PIULATS; María Dolores MONTERO 
SÁNCHEZ. Per part de l’Escola Superior de Journalismo de 
Maputo (Moçambic): Tomás José JANE, Ernesto NHANALE, 
Eulalio MABUIE. 
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5.2. Participats per membres de l’InCom-UAB 

 
 
5.2.1. “Youngsters I.Doc Makers (YIDOCM). Youngsters, New Technologies, Media & Vet in 
the European Audiovisual Context” 
 
Projecte 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).  

 Amb la participació de la directora de l’InCom-UAB: Amparo 
HUERTAS BAILÉN. 

 
 
5.2.2. 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) 
 
 
5.2.3. Metodologías y modelos de información para el seguimiento de la acción de los 
responsables de los gobiernos locales y la rendición de cuentas 
[Projectes d’R+D+I, Modalitat: Reptes per a la Societat] 

Investigadora principal: MORENO, Amparo; SIMELIO, Núria 

Entitat finançadora:  Ministerio 

Institucions participants:  Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Referència concessió: CSO2015-64568-R 

Període de vigència: 2016 a 2018 

Quantitat concedida: 30.000,00 € 

Investigadors/es participants: (17) (1 forma part del l’InCom-UAB: Carme FERRÉ PAVIA) 
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5.2.4. Redes sociales y fútbol: violencia, participación de los públicos y ecología de la 
comunicación 
[Projectes d’R+D+I, Modalitat: Reptes per a la Societat] 

Investigador principal: FERNÁNDEZ PEÑA, Emilio 

Entitat finançadora:  Ministerio de Economía y Competitividad 

Institucions participants:  Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport de la UAB 

Referència concessió: CSO2015-69289-R 

Període de vigència: 2016 a 2018 

Quantitat concedida: 40.000,00 € 

Investigadors/es participants: (5) (1 forma part del l’InCom-UAB: Emilio FERNÁNDEZ PEÑA) 
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6. Produccions i col·laboracions científiques  

 

6.1. Edició i coordinació de llibres 
 

• CANDÓN MENA, José; BENÍTEZ EYZAGUIRRE, Lucía, eds. (2016): Activismo digital y nuevos 
modos de ciudadanía: Una mirada global [En línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): 
Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 
col·lecció InCom-UAB Publicacions, 12. ISBN 978-84-944171-8-4 
http://incom.uab.cat/download/ebook_lucila_v4.pdf 
 

• CONTRERAS, Ruth S.; Eguía, José Luis, eds. (2016): Gamificación en las aulas universitarias 
[En línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(InCom-UAB). Col·lecció InCom-UAB Publicacions. ISBN 987-84-944171-6-0. 
http://incom.uab.cat/download/eBook_incomuab_gamificacion.pdf 
 

 

6.2. Llibres complets 
 

• FERNÁNDEZ PEÑA, Emilio (2016): Juegos Olímpicos, Televisión y redes sociales. Barcelona: 
Editorial UOC. ISBN: 9788491164227. 
 

• FERRER LORENZO, Ignasi; MEDINA AGUERREBERE, Pablo (2016): Manual de gestión para la 
agencia de publicidad. Madrid: Ediciones Pirámide. ISBN 978-84-368-3523-6. 
 

• MORAGAS I SPÀ, Miquel de (2016): Barcelona, ciutat simbòlica. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona. ISBN: 978-84-9850-866-6 

 
 

6.3. Capítols de llibre 
 
Editats al 2015 i amb difusió a partir del 2016 
 

••  HUERTAS BAILÉN, Amparo (2015): “Reflexiones en torno al estudio de los públicos 
mediáticos: perfil y hábitos de consumo” [En línia], a EGUIZÁBAL, Raúl, ed.: Metodologías I 
[Inclou ponències y comunicacions del 1º Congreso Nacional de Metodologías en 
Investigación de la Comunicación, celebrat a la Facultad de Ciencias de la información 
(Universidad Complutense de Madrid), Madrid, del 2 al 4 de diciembre de 2014. Madrid: 
Fragua.  
http://www.fragua.es/11-comunicacion-informacion/metodologias-1-9788470746789 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2015): “Introducción” [En línia], a QUINTAS FROUFE, Natalia; 
GONZÁLEZ NEIRA, Ana, coords.: La participación de la audiencia en la televisión: de la 
audiencia activa a la social [En línia]. Madrid: Asociación para la Investigación de Medios 
de Comunicación (AIMC), pàgs. 7-12. ISBN 978-84-608-4242-2. 
http://www.aimc.es/-Participacion-Audiencia-en-TV-.html 
 
 

http://incom.uab.cat/download/ebook_lucila_v4.pdf
http://incom.uab.cat/download/eBook_incomuab_gamificacion.pdf
http://www.fragua.es/11-comunicacion-informacion/metodologias-1-9788470746789
http://www.aimc.es/-Participacion-Audiencia-en-TV-.html
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• MORAGAS I SPÀ, Miquel de (2015): “Comunicación, medios, ciudad y ciudadanía” [En línia], 
a LEDO, Margarita; VASSALLO, 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); Asociación Galega de 
Investigadores e Investigadoras en Comunicación (Agacom); Universidad de Santiago de 
Composela; Estudos Audiovisuais d ela Universidade de Santiago de Cpomposela; xarxa 
Real_Code, pàgs. 87-102. ISBN (paper): 978-85-7205-130-9 ISBN; (e-book): 978-85-7205-
131-6. 
http://www.assibercom.org/arquivos/02livro_ibercom_2013.pdf 

 

• 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: Editorial de la Unviersidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, pàgs. 21–37. ISBN: 978-84-9082-223-4. 

 
 
Publicats oficialment el 2016 
 

• CONTRERAS, Ruth S. (2016): “Elementos de juego y motivación. Refelxiones entorno a una 
experiència que utiliza gamificación en una assignatura de grado para game designers” 
[En línia], a CONTRERAS, Ruth S.; Eguía, José Luis, eds. (2016): Gamificación en las aulas 
universitarias [En línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). Col·lecció InCom-UAB Publicacions, pàgs. 56-67. 
ISBN 987-84-944171-6-0. 
http://incom.uab.cat/download/eBook_incomuab_gamificacion.pdf 

 

• CONTRERAS, Ruth S.; Eguía, José Luis (2016): “Gamificación en las aulas universitarias” [En 
línia], a CONTRERAS, Ruth S.; Eguía, José Luis, eds. (2016): Gamificación en las aulas 
universitarias [En línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). Col·lecció InCom-UAB Publicacions, pàgs. 8-9. 
ISBN 987-84-944171-6-0. 
http://incom.uab.cat/download/eBook_incomuab_gamificacion.pdf 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2016): “Culturas que conviven, ¿pero se interrelacionan?”, a 
LOBILLO, Gema: CASTRO-HIGUERAS, Antonio; SEDEÑO, Ana; AGUILERA, Miguel de, coords.: 
Prácticas culturales y movimientos sociales en el Mediterráneo: ¿Un cambio de época? 
[En línia]. Màlaga: Universidad de Málaga, pàgs. 13–22. ISBN: 978-84-608-5756-3. 
https://www.researchgate.net/publication/298793939_Practicas_culturales_juveniles_y
_movimientos_sociales_en_el_Mediterraneo 

 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2016): “Juventud migrante. La apropiación de la Ciudad en su 
tiempo libre” [En línia], a García Pérez, Eva, ed.: Serie (IV-3B). Congreso Internacional 
CONTESTED_CITIES, eje 3: desplazamiento, WPCC-163510, dins la col·lecció ‘Working 
Paper Series CONTESTED_CITIES’. Madrid: Grupo de Estudios Urbanos y Teoría Social del 
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho y 
Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. ISSN: 2341-2755. 
http://contested-cities.net/working-papers/autor/amparo-huertas-bailen/ 

 
• HUERTAS BAILÉN, Amparo; MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda (2016): "La adaptación de la 

población migrante desde sus consumos culturales", a GERVASI, Francesco, coord.: 
Diversidades. Perspectivas multidisciplinarias para el estudio de la interculturalidad y el 

http://www.assibercom.org/arquivos/02livro_ibercom_2013.pdf
http://incom.uab.cat/download/eBook_incomuab_gamificacion.pdf
http://incom.uab.cat/download/eBook_incomuab_gamificacion.pdf
https://www.researchgate.net/publication/298793939_Practicas_culturales_juveniles_y_movimientos_sociales_en_el_Mediterraneo
https://www.researchgate.net/publication/298793939_Practicas_culturales_juveniles_y_movimientos_sociales_en_el_Mediterraneo
http://contested-cities.net/working-papers/autor/amparo-huertas-bailen/
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desarrollo social [En línia]. Coahuila (Mèxic): Universidad Autónoma de Coahuila; 
Ediciones de Laurel, pàgs. 185‒210. 
http://www.posgradoeinvestigacion.uadec.mx/libros.html#.V4yAsNKLTct 

 
 

6.3. Articles científics 
 
Editats al 2015 i amb difusió a partir del 2016 
 

• CONTERRAS-ESPINOSA, Ruth, S.; GARCÍA MEDINA, Irene; GONZÁLEZ, Zahaira (2015): “Consumo 
de medios digitales por niños y preadolescentes en Cataluña, España” . Zer, revista de 
estudios de comunicación, vol. 20, núm. 39. ISSN: 1137-1102 
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/view/15529 

 
• LUNA, Maria; SOURDIS, Carolina (2015): “Colombian found footage. The tradition of 

rupture”[En línia]. New Cinemas. Journal of Contemporary Films, núm. 13, 1, pàgs. 51-64. 
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-issue,id=3064/ 

 
• SALVADOR AGRA, Saleta de; MARTÍNEZ, Yolanda (2015):  “Tecnologias caracol e culturas na 

era da mobilidade: comunicação móvel e identidades no tempo/espaço Shuar” [En línia] 
al monogràfic “Mobilidades, Media(ções) e Cultura”, editat per Emília Araújo, Denise 
Cogo; Manuel Pinto. Comunicação e Sociedade [Minho].  
En portuguès: http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/article/view/2283 
En anglès: http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/article/view/2284 
 

• MEDINA AGUERREBERE, Pablo; BUIL GAZOL, Pilar; HEATH, Robert L. (2015): “Brand 
dissemination in Canadian hospitals through Facebook”. International Journal of 
Communication and Health, núm. 7. ISSN: 2359-8220. 
http://communicationandhealth.ro/upload/number7/PABLO-MEDINA.pdf 

 
 
Publicats oficialment el 2016 
 
• FERRÉ PAVIA, Carme; SINTES OLIVELLA, Marçal; GAYÀ MORLÀ, Catalina (2016): “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]. Vol. 
19 (4), pàgs. 299–317. 
 

• FERRÉ-PAVIA, Carme; PERALES-GARCÍA, Cristina (2016): “Twittear las protestas sociales: 
¿información o movilización?”. Revista Q. Tecnología, Educación, Comunicación 
[Medellín, Colòmbia]. Vol. 10 (19), pàgs. 1–21. 

 
• MALANSKI, Daniel (2016): “Juntos num só ritmo: FIFA World Cups of 1950 and 2014 as 

milestones of Brazil’s advances towards regional representation within Brazilian-ness”. 
Sport in Society, vol. 19, núm. 10., pàgs. 1518-1536.  

 
• MEDINA AGUERREBERE, Pablo; BUIL GAZOL, Pilar (2016): “La figura del Dircom como 

generador de diálogo y reputación con los stakeholders” [En línia]. Sphera Pública 
[Múrcia], núm. 16 (volum I), pàgs. 77‒94. 
http://sphera.ucam.edu 

 
 

http://www.posgradoeinvestigacion.uadec.mx/libros.html#.V4yAsNKLTct
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/view/15529
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-issue,id=3064/
http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/article/view/2283
http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/article/view/2283
http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/article/view/2283
http://revistacomsoc.pt/index.php/comsoc/article/view/2284
http://communicationandhealth.ro/upload/number7/PABLO-MEDINA.pdf
http://sphera.ucam.edu/
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• MEDINA, Pablo; BUIL, Pilar; HEATH, Robert L. (2016): “Establishing and Demonstrating US 
Hospital Brands Through Facebook” [En línea]. Observatorio (OBS*), vol., núm. 3, pàgs. 
20‒40. 
http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/912 

 
• MENEGUELLI, Gisella; FERRÉ PAVIA, Carme (2016): “Apología de la polémica como modalidad 

argumentativa: el conflicto público en Brasil en las protestas de 2015”. Cultura, Lenguaje 
y Representación / Culture, Language and Representation. [Castelló de la Plana]. Vol. 16, 
núm. 2, pàgs. 57–84. 

 
• PARDO GILA, José Manuel; CALLE MOLINA, María Teresa (2016): “Los Juegos Olímpicos de la 

Juventud y las redes sociales (2010-2014): evolución y retos en las nuevas formas de 
comunicación para la transmisión de valores olímpicos”. Revista Citius, Altius, Fortius: 
Humanismo, Sociedad y Deporte, vol. 9, núm. 2, pàgs. 17–30. 
 

• RAMÍREZ LEYVA, Micaela; TERRÓN, José Luis (2016): “Aproximación a los encuadres de salud 
en noticieros de la televisión mexicana” [En línia]. Revista Científica Salud Uninorte 
[Barranquilla, Colòmbia], vol. 32, núm. 2. 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/8469 

 
 

6.5. Participació en comitès i tasques de coordinació 
 
Associacions científiques 

• Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació (AE-IC) 

Junta directiva [fins el 08–07–2016] 
MORAGAS I SPÀ, Miquel de President junta directiva  
G. SEDÓ, Ramon  Secretari junta directiva 

 
Seccions [fins el 08–07–2016] 
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 [des del 03–06–2016] 
CIVIL I SERRA, Marta  Vocal primera  

 
 
Congressos i workshops 
 
Iniciatives InCom-UAB 

• Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenes: apuntes metodológicos  
Dirigit per Amparo Huertas Bailén, el workshop forma part del projecte “Apropant-nos 
a les realitats socioculturals, lluites i resistències de les comunitats indígenes d'Amèrica 
Llatina”, finançat per la Fundació Autònoma Solidària, amb el suport de la Càtedra 
Unesco de Comunicació (InCom-UAB), en el marc del Grup Consolidat de Recerca Grup 
Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura. 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 15 i 16 de setembre de 2016. 

http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/912
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/salud/article/view/8469
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• Estrena europea de la pel·lícula NABOBA, visión ancestral del Pueblo Arhuaco 
L’InCom-UAB ha coorganitzat amb El Perro que Ladra-Barcelona l’estrena europea de 
la pel·lícula NABOBA, visión ancestral del Pueblo Arhuaco. La projecció de la pel·lícula, 
seguida d’un debat, s’ha inclòs al programa oficial del IV Panorama de Cinema 
Colombià. 
Barcelona: Arts Santa Mònica, 9 de juny de 2016. 

 

• 2nd Workshop Gaming, Simulation and Play (GSP 2016) 
La directora de l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-
UAB / UVic-UCC) ha estat l’organitzadora d’aquest workshop, en el marc de l’11th 
Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI 2016). 
Gran Canària,15 al 18 de juny passat. 

 
• ‘Usos de l’Espai Públic: Moviments Socials i les seves empremtes visuals a Barcelona’ 

Trobada organitzada per l’InCom-UAB amb estudiants de la Universitat de Karlstad 
(Suècia), coordinada per coordinada per Ida Grundel (GMK-Karlstads Universitet) i 
Maria Luna-Rassa (InCom-UAB). Barcelona: Centre Cívic Pati Llimona, 22 de març de 
2016. 
Iniciatives organitzades per altres institucions. 

 

• Communication and Education by Transmedia (Girona, 2016) 
Participació d’Amparo Huertas Bailén i José Luis Terrón com a membres del comitè 
científic d’aquest congrés internacional, orgnaitzat pel Communication and Education by 
Transmedia Erasmus+ Project 2014–2016, l’Institut Palamós, la Universitat de Girona i el 
grup de recerca Anàlisi de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals (ARPA-UdG). 
Girona, del 20 al 22 d’abril de 2016 
 

• XVII Jornada anual de la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans. (Girona, 2016) 
Participació de Marta Civil i Serra com a membre del comitè organitzador de la Jornada 
de la  SCC-IEC, en col·laboració amb la Universitat de Girona (Campus de la Comunicació) 
i l’Ajuntament de Girona. 
Girona, 3 de juny de 2016. 

 

• Col·loqui internacional Migrations contemporaines, territorialité, information et 
communication médiatisées (2016) 
Amparo Huertas Bailén, membre del comitè científic d’aquest col·loqui internacional, 
que compta amb el finançament de la Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2, el 
departament Puy de Dôme i l’ajuntament de Clermont-Ferrand. 
Clermont-Ferrand (França), 3 i 4 de novembre de 2016 
 

• Simposio Internacional sobre igualdad y comunicación 
Amparo Huertas Bailén, membre del comitè científic d’aquest simposi, organitzat pel 
grup de recerca Género, Estética y Cultura Audiovisual (GECA) del Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad-1, de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 20 i 22 d’abril de 2016. 
 

• VIII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social (2016) 
L’InCom-UAB ha participat en l’organització de dues taules rodones, del total de 27 
taules rodones del congrés celebrat a la Universidad de La Lagura (Tenerife). Una de les 
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taules, “Avenços en recerca i bones pràctiques en Comunicació i Salut”, ha estat 
coordinada per Daniel Catalán Matamoros (Universidad Carlos III de Madrid), Carmen 
Peñafiel (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea i investigadora 
col·laboradora de l’InCom-UAB) i José Luis Terrón Blanco (UAB i director del grup 
Comunicació i Salut de l’InCom-UAB). La segona taula, “Videojocs, simulacions i entorns 
virtuals”, ha estat coordinada per Ruth S. Contreras Espinosa (Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya y directora de l’Observatori de Comunicació, Videojocs i 
Entreteniment de l’InCom-UAB), Carina González González (Universidad de la Laguna) i 
José Luis Eguia Gómez (Universitat Politècnica de Catalunya i investigador col·laborador 
de l’InCom-UAB).  
La Laguna (Tenerife), 2 al 9 de desembre de 2016. 

 

• 3a edició del Putren Le Jakha – Abre tus ojos! 
Participació de Gabriela Marques, membre de l’InCom-UAB i doctoranda al Departament 
de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), en la tercera edició del Putren Le Jakha – 
Abre tus ojos!, una trobada de joves sobre antigitanisme. 
Ostrava (República Txeca), del 10 al 16 d’octubre de 2016. 
 

• Jornada d’inauguració del curs acadèmic 2016-2017 de la Societat Catalana de 
Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans (SCC-IEC) 
Participació de Marta Civil i Serra com a membre del comitè organitzador de la jornada 
de la SCC-IEC, coorganitzada amb el Grup d’Estudis de la Cultura i les Identitats a 
l’Europa Contemporània de la Universitat de Lleida (GECIEC-UdL), amb la col·laboració 
del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la Facultat de Lletres 
(UdL), el Departament de Filologia Catalana i Comunicació (UdL), la Càtedra de 
Periodisme i Comunicació (UdL) i el Consell Social (UdL). 
Lleida, 21 d’octubre de 2016. 
 

• Pensar lo Real (Bogotà, Colòmbia) 
Maria Luna, membre de l’InCom-UAB i ALADOS Colombia, des de la Coordinació 
Acadèmica del Seminari Internacional Pensar lo Real, celebrat a la Pontifica Universidad 
Javeriana. 
Bogotà (Colòmbia), del del 24 al 26 d’octubre de 2016. 
 

• XIII Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya 
L’InCom-uab ha participat amb la Mostra amb la projecció a la Sala Cinema de la UAB de 
la pel·lícula ‘Aprenent a conduir’ (Isabel Coixet, 2014). L’acte ha comptat amb la 
participació de Gagandeep Singh, membre de la comunitat sikh de Catalunya. La 
coordinació d’aquesta activitat ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’InCom-
UAB amb aquesta mostra, organitzada per la Direcció General d’Afers Religiosos del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. 
Bellaterra, 21 de novembre de 2016, 12h. 

 

• ‘Jornada professional: viralitzar la multipantalla’ Festival Internacional de Cinema de 
Tarragona (REC) 2016 
L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) 
col·labora, en qualitat de membre no formal, en el projecte d’innovació audiovisual 
educativa “Youngsters I.Doc Makers (YIDOCM) Youngsters, New Tecnologies, Media & 
Vet in the European Audiovisual Context”, que en la convocatòria Programa Erasmus+ 
2015 va rebre una ajuda econòmica. Arran d’aquesta col·laboració, la directora del 
InCom-UAB i professora titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat 



Memòria InCom-UAB 2016 
  

 

41 

(UAB), Amparo Huertas Bailén, ha participat en la primera presentació pública del 
projecte, que es va dur a terme en el marc del Festiva Internacional de Cienam de 
Tarragona (REC) 2016. 
Tarragona, 3 de desembre de 2016. 

 
 
Exposició 

 
• Exposició ‘60dB / 16kHz. BCN. Sents la violència?’, organitzada per l’Arts Santa Mònica 

(Generalitat de Catalunya), en col·laboració, entre d’altres, de l’InCom-UAB, que s’ha 
encarregat de l’elaboració de dues peces expositives: 
Vídeo ‘Revelades’ (Amparo Huertas Bailén, Maria Luna i Montse Santamaria, 2016). 
Recull la veu de cinc joves musulmanes que resideixen a Catalunya. En el vídeo, ens 
expliquen les seves percepcions sobre la reacció dels Altres quan passegen per la ciutat. 
 ‘Diccionari incomplet: Guia per al reconeixement de comportaments violents’ (Amparo 
Huertas Bailén, en col·laboració amb Maria Luna i Montse Santamaria, 2016). Amb un 
toc literari i irònic, el text desenvolupa la definició de 21 paraules relacionades 
directament i indirectament amb la violència. 
Barcelona, 18 d’octubre de 2016 a 8 de gener de 2017.  

 
 
Llibres i Revistes científiques 
 

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

• 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 Comunicació (Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans) 
Membre comitè científic: Marta Civil i Serra 
 

• 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 
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• Revista Media, Culture & Society 
L’investigador i director del grup Comunicació i Esport de l’Institut de la Comunicació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), director del Centre d’Estudis 
Olímpics (CEO-UAB) i professor titular del Departament de Comunicació Audiovisual i 
Publicitat (UAB) Emilio Fernández Peña, ha estat nomenat ‘Correspondent editor’ de la 
revista Media, Culture & Society, editada pel segell editorial Sage Publishing, a Londres 
(Regne Unit). 
 

• Revista Comunicação, Mídia e Consumo 
Amparo Huertas Bailén forma part de la comissió editorial de la revista Comunicação, 
Mídia e Consumo, una iniciativa del Programa de Pós-graduação em Comunicação e 
Práticas de Consumo de l’Escola Superior de Propaganda e Marketing(ESPM), de São 
Paulo(Brasil). Una de les dues editores en cap és Denise Cogo, també investigadora de 

l’InCom-UAB. 
 
 

Col·laboració amb altres Grups de recerca 

• Grup de recerca “Interculturalitat, Ciutadania, Comunicació i Consum” (ESPM Brasil) 
Amparo Huertas Bailén s’ha incorporat com a a investigadora col·laboradora externa al 
grup de recerca “Interculturalitat, Ciutadania, Comunicació i Consum”, coordinat per 
Denise Cogo a l’Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Brasil) 

 
 

6.6. Contribucions presentades a congressos, jornades i 
seminaris 
 

• BENÍTEZ EYZAGUIRRE, Lucía (2016): “Estrategias de la producción y consumo de contenidos 
audiovisuales y de destinos turísticos. Una mirada a las prácticas culturales)”. Congreso 
Iberoamericano de Comunicación, Cultura y Cooperación, V Congreso de la Asociación 
Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), organitzat per l’AE-IC amb la 
col·laboració de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Carlos III 
(UCIII), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) i la Confederación Iberoamericana de 
Asociaciones Científicas de Comunicación (CONFIBERCOM). Madrid: Madrid del 4 al 8 de 
juliol de 2016. 
Comunicació 
 

• BERGÉS, LAURA (2016): “Democràcia i mitjans públics: països nòrdics i l’Europa de l’Est”. 2n 
Simposi sobre Llibertat de Premsa celebrat a Lleida, organitzat per la demarcació 
lleidatana del Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Departament de Filologia i 
Comunicació de la Universitat de Lleida, s’ha celebrat coincidint amb la commemoració 
del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, el 3 de maig. 
Ponència 
 

• BERGÉS, Laura (2016): “El mapa de al recerca en comunicació a Espanya”, en el marc de la 
jornada d’inauguració del curs acadèmic 2016-2017, organitzada per la Societat Catalana 
de Comunicació (SCC-IEC) i el Grup d’Estudis de la Cultura i les Identitats a l’Europa 
Contemporània de la Universitat de Lleida (GECIEC-UdL), amb la col·laboració del 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la Facultat de Lletres 
(UdL), el Departament de Filologia Catalana i Comunicació (UdL), la Càtedra de 
Periodisme i Comunicació (UdL) i el Consell Social (UdL).Lleida, 21 d’octubre de 2016. 
Comunicació 
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• CIVIL I SERRA, Marta (2016): “Daniel E. Jones: In memoriam”. XVII Jornada anual de la 
Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, organitzada per 
la SCC-IEC, en col·laboració amb la Universitat de Girona (Campus de la Comunicació) i 
l’Ajuntament de Girona. Girona, 3 de juny de 2016. 
Comunicació 
 

• COGO, Denise; OLIVERA, Nihil Mauricio (2016): “Internet y acción colectiva de jóvenes 
emigrantes españoles: narrativas sobre exilio y trabajo en el contexto del capitalismo 
global”. Congreso Iberoamericano de Comunicación, Cultura y Cooperación, V Congreso 
de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), organitzat per 
l’AE-IC amb la col·laboració de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la 
Universidad Carlos III (UCIII), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) i la Confederación 
Iberoamericana de Asociaciones Científicas de Comunicación (CONFIBERCOM). Madrid: 
Madrid del 4 al 8 de juliol de 2016. 
Comunicació 
 

• CONTRERAS, Ruth S.; TERRATS, Elisenda; EGUIA, José Luis (2016): “Serious games para 
emprendeduría en educación superior: características basadas en un método Delphi”. 
VIII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social (2016). 
La Laguna (Tenerife), del 2 al 9 de desembre de 2016. 
Comunicació 

 

• CORBELLA, Joan M. (2016): “Les noves necessitats dels agents audiovisuals pel que fa a la 
mesura d’audiències”. Jornada tecnològica “Com mesurar els nous consums 
audiovisuals”, organitzada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Barcelona, 7 
de juliol de 2016. 
Ponent 
 

• MONTERO SÁNCHEZ, Maria Dolores; COROMINAS, Maria (2016): “A liberdade de expressao e 
de imprensa e seus desafios em Moçambique”. Conferència organitzada per la Càtedra 
Unesco de Comunicació i l’Escola Superior do Jornalismo de Mputo (Moçambic), amb el 
suport d ela Fundació Autònoma Solidària. Maputo (Moçambic): 1-2 de febrer de 2016. 
Ponents de la conferència. 
 

• FERRÉ PAVIA, Carme (2016): “CSR y su comunicación estratègica”. Congreso Agenda 8.30. 
Santiago de Chile, Talca i Temulco (Xile), 19-21 d’abril de 2016 
Conferència (en qualitat d’experta internacional invitada) 

 

• FERRÉ-PAVIA, Carme; OROZCO TORO, Jaime (2016): “Los índices de medición de la 
Reputación Corporativa en la cadena de valor de las Empresas de Comunicación: una 
propuesta”. Congreso Iberoamericano de Comunicación, Cultura y Cooperación, V 
Congreso de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), 
organitzat per l’AE-IC amb la col·laboració de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM), la Universidad Carlos III (UCIII), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) i la 
Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas de Comunicación 
(CONFIBERCOM). Madrid: 4 al 8 de juliol de 2016. 
Comunicació 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2016): “Juventud migrante: la apropiación de la ciudad en su 
tiempo libre”. Congreso Internacional CONTESTED_CITIES. Del conflicto urbano a la 
construcción de alternatives, organitzada per la xarxa internacional CONTESTED_CITIES, 
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a la Facultat de Dret de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Madrid, 4 al 7 de 
juliol de 2016. 
Ponència 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2016): "Young migrants and transnational family relationships 
in the digital space". Col·loqui internacional Migrations contemporaines, territorialité, 
information et communication médiatisées, organitzada amb el finançament de la 
Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2, el departament Puy de Dôme i l’ajuntament 
de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand (França), els dies 3 i 4 de novembre de 2016. 
Ponència 

 
• HUMANES, María Luisa; HOLGUERA, Jorge (2016): “Temas, actores y fuentes de la 

información ambiental en la prensa española: el caso de El País y El Mundo”. Congreso 
Iberoamericano de Comunicación, Cultura y Cooperación, V Congreso de la Asociación 
Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), organitzat per l’AE-IC amb la 
col·laboració de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Carlos III 
(UCIII), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) i la Confederación Iberoamericana de 
Asociaciones Científicas de Comunicación (CONFIBERCOM). Madrid: Madrid del 4 al 8 de 
juliol de 2016. 
Comunicació 

 
• LUNA, Maria (2016): “Espai públic: de murs silenciosos a comunitats connectades”. 

Jornada ‘Usos de l’Espai Públic: Moviments Socials i les seves empremtes visuals a 
Barcelona’, trobada organitzada per l’InCom-UAB amb estudiants de la Universitat de 
Karlstad (Suècia). Barcelona: Centre Cívic Pati Llimona, 22 de març de 2016. 
Ponència 
 

• LUNA, Maria (2016): “Using GIS in Film Studies”. 10a edició de la conferència de 
l’European Network for Communication Studies (NECS) ‘In/Between: Cultures of 
Connectivity’, organitzada pel Brandenburgische Zentrum für Medienwissenschaften. 
Potsdam (Alemanya), 26 al 30 de juliol de 2016.  
Comunicació presentada dins de les activitats de Homer Network (History of 
Moviegoing, Exhibition and Reception) /  panel “Mapping Markets”, juntament amb 
investigadors de les universitats de Lorraine (França) i Oakland (EUA).  

 

• MENEZES, Carolina; CASTRO, Vladimir de; TERRÓN, José Luis (2016): “La obesidad en las 
narrativas de los periódicos brasileños”. XIII Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) “Societat del coneixement i comunicació: 
reflexions critiques des d’Amèrica Llatina”. Ciutat de Mèxic (Mèxic): 5–7 d’octubre de 
2016 
 

• MONTERO, María Dolores (2016): “Información y política en las televisiones públicas: 
cobertura de las elecciones al Parlament de Catalunya de septiembre de 2015”. Congreso 
Iberoamericano de Comunicación, Cultura y Cooperación, V Congreso de la Asociación 
Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), organitzat per l’AE-IC amb la 
col·laboració de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Carlos III 
(UCIII), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) i la Confederación Iberoamericana de 
Asociaciones Científicas de Comunicación (CONFIBERCOM). Madrid: Madrid del 4 al 8 de 
juliol de 2016. Comunicació 
 

• MORAGAS I SPÀ, Miquel de (2016): “Impacte cultural dels esdeveniments”, Comissió no 
permanent d’estudi de la candidatura olímpica i paralímpica dels Jocs Olímpics d’hivern 
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Barcelona-Pirineus, Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 16 de setembre de 2016. 
Compareixença 

 

• PARDO GILA, José Manuel (2016): “El engagement del Real Madrid CF y el FC Barcelona en 
Facebook: Análisis comparativo de los contenidos publicados por los clubes campeones 
de la UEFA Champions League 2014 y 2015”. Actas del V Congreso Iberoamericano de 
Comunicación: Comunicación, Cultura y Cooperación. AE-IC Madrid 2016. ISBN 978-84-
608-8942-7 

 

• RIZO, Marta (2016): “Comunicación y vida cotidiana. Los aportes de Thomas Luckmann a 
la teoría de la comunicación”. Congreso Iberoamericano de Comunicación, Cultura y 
Cooperación, V Congreso de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación 
(AE-IC), organitzat per l’AE-IC amb la col·laboració de la Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), la Universidad Carlos III (UCIII), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) i la 
Confederación Iberoamericana de Asociaciones Científicas de Comunicación 
(CONFIBERCOM). Madrid: Madrid del 4 al 8 de juliol de 2016. 
Comunicació 
 

• SORIANO, Jaume (2016): “La producción científica en cuestión”. Congreso Iberoamericano 
de Comunicación, Cultura y Cooperación, V Congreso de la Asociación Española de 
Investigación de la Comunicación (AE-IC), organitzat per l’AE-IC amb la col·laboració de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad Carlos III (UCIII), la 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC) i la Confederación Iberoamericana de Asociaciones 
Científicas de Comunicación (CONFIBERCOM). Madrid: Madrid del 4 al 8 de juliol de 
2016. 
Comunicació 
 

• TERRÓN, José Luis (2016): “De qué nos hablan cuando nos hablan sobre drogas”. XXII 
Jornada Municipal sobre Drogas: Comunicación efectiva para prevenir de Gijón, 
organitzada perls Serveis Socials de l’Ajuntament de Gijón. Gijón: Centro Municipal 
Integrado de Gijón Sur, 7 d’abril de 2016. 
Conferència 

 
• TERRÓN, José Luis; MENEZES FERREIRA, Carolina; CATRO OLIVERIA, Valdir de (2016): “El 

tratamiento de la obesidad en los periódicos brasileños O Globo y Folha de S. Paulo”. II 
Congreso Internacional de Promoción de la Salud, organitzat pels ministeris de Salut 
Pública i Educació de Cuba, la Unitat de Promoció de Salut i Prevenció de Malalties, el 
Departament Independent de Salut Escolar, l’Institut Pedagògic Llatinoamercià i 
Caribeny, i el Palau de Convencions de La Havana. La Havana (Cuba): 4–7 d’abril de 2016. 
Comunicació 

 

• TERRÓN, José Luis; RAMÍREZ LEYVA, Flor Micaela; VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón; JACOBETTY, Pedro 
(2016). “Los contenidos sobre comunicación en las revistas de salud pública. El caso de 
SCIELO” VIII Congreso Internacional Latina de Comunicación Social (2016). 
La Laguna (Tenerife), del 2 al 9 de desembre de 2016. 
Comunicació 
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6.7. Participació com a membre de jurats 
 

• VIII edició dels Premis per a la Diversitat en l’Audiovisual 
Amparo Huertas Bailén, membre de la vuitena edició dels Premis per a la Diversitat 
Audiovisual, lliurats a la Sala Cotxeres, del Palau Robert, a Barcelona, el 9 de juny de 
2016. 
http://www.mesadiversitat.cat/home 
 

• VII Premis Carles Rahola de Comunicació Local (2016) 
José Luis Terrón, membre de la setena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació 
Local. Girona, 25 de febrer de 2016. 
http://www.premiscarlesrahola.cat/ 

http://www.premiscarlesrahola.cat/
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7. Activitat formativa 

 

7.1. Tesis doctorals defensades i en curs 
 
 
Tesis doctorals defensades 

Escrita i dirigida per membres de l’InCom-UAB 

• FRANCO COELHO, Rafael (2016): La apropiación cultural, social y política de los medios de 
comunicación en comunidades indígenas: El proyecto Aldea digital en el pueblo 
Xavante (Brasil Central) [En línia]. Directora: Amparo Huertas Bailén. Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès): Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB). 
Data de defensa: 28–10–2016. 
http://hdl.handle.net/10803/399827 

 
Dirigida per membres de l’InCom-UAB 

• MENEZES FERREIRA, Carolina (2016): Los sentidos de la obesidad en los periódicos 
brasileños: uno estudio de la ‘Folha de S. Paulo’ y ‘O Globo’. Codirecció: Valdir de 
Castro Oliveira (PPGICS, Brasil) i José Luis Terrón Blanco (UAB).  Rio de Janeiro (Brail: 
Programa de Postgrau en Informació i Comunicació en Salut de l’Instituto de 
Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT) de la Fundação 
Oswaldo Cruz de Brasil. Data de defensa: 25–01–2016. 

 

Tesis doctorals en curs 

Elaborades per membres de l’InCom-UAB 

• Les polítiques de recerca en comunicació a Catalunya (1980–2003) 
Doctoranda: CIVIL I SERRA, Marta 
Directora: Isabel Fernández Alonso 
Programa de Doctorat: Dept.de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) 
 

• De les ràdios lliures als comuns digitals. Polítiques públiques i sostenibilitat dels mitjans 
de comunicació impulsats per la societat civil 
Doctoranda: REGUERO I JIMÉNEZ, Núria 
Codirectors: Joan Subirats i Mayo Fuster 
Programa de Doctorat: Dept.de Ciències Política i Dret Públic (UAB) / Institut de 
Govern i Polítiques Públiques (IGOP) 
 
 

Elaborades i dirigides per membres de l’InCom-UAB 

• El consum cultural de la comunitat gitana a Catalunya 
Doctoranda: MARQUES GONÇALVES, Gabriela 
Directora: Amparo Huertas Bailén (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 

 

http://hdl.handle.net/10803/399827
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• 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) 

 
 
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: 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) 
 

• 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) 

 

• 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) 
 

• 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) 
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• 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: PRADO GILA, Jose Manuel 
Director: Dr. Emilio Fernández Peña (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. de 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) 

 
 

7.2. 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 
2016, s’ha comptat amb un total de 6 estades d’investigadors predoctorals, complint amb 
l’esperit de capacitat formativa de l’equip. 
 
Predoctorals 
 

• 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 
 

• AQUINO PASCUAL, Glemny 
20-06-2016 a 09-09-2016. Estudiant de segon any del programa de Doctorat en 
Comunicació Social del Departament de Periodisme de la Universitat del País Basc 
(UPV-EHU). Realitza la seva tesi doctoral Estratègies de comunicació i organització 
institucional de la Universitat del País Basc: reptes i evolució, dirigida per la Dra. 
Carmen Peñafiel, membre de l’InCom-UAB. La tutora de la seva estada de recerca a 
l’InCom-UAb ha estat Amparo Huertas Bailén. 

 

• 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). 
L’investigador brasiler i membre de l’InCom-UAB, Rafael Franco Coelho ha realitzat una 
estada predoctoral a l’Oxford of University (Regne Unit), del 24 d’abril al 25 de juny de 
2016, amb el Grup de Recerca en Antropologia de l’Amazònia. 
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• MARQUES, Gabriela 
2016-2018: Estada de recerca predoctoral. 
Projecte tesi doctoral “Medios de comunicación y cohesión social. Estudio de caso de la 
comunidad gitana en la ciudad de Barcelona, dirigida per Amparo Huertas Bailén i 

inscrita en el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (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). 
 

• MICHALOPOULOS, Konstantinos 
Alumne de l’School of Jorunalism and Mass Communications de l’Aristotle University 
of Thessaloniki (Grècia), ha realitzat una estada de pràctiques a l’Institut de la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) de tres mesos de 
durada, de l'1 de novembre de 2016 al 31 de gener de 2017, en el marc del programa 
europeu Erasmus+. 
 

• RAMÍREZ LEYVA, Flor Micaela 

2016: Estada de recerca predoctoral. Professora del Departament de Psicologia del 
Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara (Mèxic). 
Tesi doctoral sobre comunicació i salut 
Tutor: José Luis Terrón Blanco 

 

• VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón 
2016-2017: Estada de recerca predoctoral. 
Projecte tesi doctoral “Producción y distribución de cine documental orientativo hacia 
el procomún en el Estado Español”. 
Director de la tesi i tutor de la seva estada de recerca: José Luis Terrón (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 

 
 
7.3. Tutories estades de pràctiques 
 
Durant l’any 2016, l’InCom-UAB ha acollit una alumna de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació (UAB) i una alumna de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia (UAB), en 
la modalitat d’estudiants en pràctiques. 
 

• ARDILA PADILLA, Maria Camila 
Grau Periodisme (Universitat Autònoma de Barcelona) - Curs 2015-2016 
Febrer / Juny 2016 
Tutora de l’estada: Amparo Huertas Bailén (UAB). 
 

• NAVARRO PERIBAÑEZ, Alba 
Grau Sociologia (Universitat Autònoma de Barcelona) - Curs 2016-2017 
13 de setembre de 2016 / 23 febrer 2017 
Tutora de l’estada: Amparo Huertas Bailén (UAB). 
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8. Informe de la comunicació 
a Catalunya 2015–2016 

 
L’Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016 és la novena edició d’aquesta 
publicació periòdica i és el resultat d’una tasca acadèmica de dos anys 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. 

 

8.1. Equip editor, consell acadèmic i autors 

L’Informe 2015–2016 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 
Marta Civil i Serra 
Joan M. Corbella Cordomí 
Carme Ferré Pavia 
Joan Sabaté Salazar 
 
Consell acadèmic 
Laura Bergés Saura Miquel Rodrigo 
Maria Corominas Joan Manuel Tresserras 
Bernat López José Luis Terrón 
Miquel de Moragas i Spà 
 
Autors de la publicació 
Laura Bergés Saura Isabel Fernández Alonso 
Reinald Besalú Carme Ferré Pavia 
Juan José Caballero Molina Lluís Gendrau 
Marta Civil i Serra Amparo Huertas Bailén 
Ruth S. Contreras Daniel Jariod 
Joan M. Corbella Cordomí Carles Llorens Maluquer 
Maria Corominas Xavier Ribes 
Xavier Cubeles Josep Rom 
Mercè Díez Joan Sabaté Salazar 
Eudald Domènech Miquel Vidal Villoria 
Marc Espín 
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8.2. 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 i consolidar 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. 

 

 

Un projecte de                                            Amb el suport de                                           Amb el patrocini de 
 

 

 
 
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 20152016 compta amb la participació d’autors de diverses institucions (grups de 
recerca, universitats públiques i privades, fundacions i empreses): 
– Blackpool Digital 
– CMB Consulting 
– Digilab. Media, Strategy and Regulation (URL) 
– Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC, UB) 
– Eurecat 
– Grup Comunicació i Responsabilitat Social (ComRess InCom-UAB) 
– Grup Daniel Jones (UAB) 
– Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS-UAB) 
– Grup Comunicació i Responsabilitat Social (Comress InCom-UAB) 
– Grup Enderrock 
– Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) 
– MediadataTV 
– 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 Lleida (UdL) 
– Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
– Universitat Ramon Llull (URL) 
– Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 
 

8.3. Estructura i sumari de la publicació 

Per aquest bienni 2015–2016, s’han introduït uns canvis en l’estructura de l’Informe: una 
primera part es dedicarà al marc general de la comunicació a Catalunya, amb quatre capítols 
transversals (espais comunicatius i llengua, les polítiques de comunicació, economia i 
finançament de la comunicació i l'entorn tecnològic). La segona part sobre la situació dels 
mitjans i la indústria de la comunicació i la cultura (premsa, ràdio, televisió, cinema, i, per 
primera vegada es desglossen, per separat, les indústries culturals del llibre, la música i el 
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videojoc). La tercera part pretén ser un espai de reflexió sobre els reptes del bienni (amb 
una breu introducció i quatre capítols que versen sobre els canvis en els hàbits de consum, 
noves dinàmiques publicitàries, plataformes de distribució de continguts, drets televisius i 
servei públic). La quarta part aprofundeix en els estudis i recerca universitaris en 
comunicació durant el període estudiat i, finalment, l’obra es tancarà amb una cinquena 
part, a mode d'epíleg, sobre l’estat de la qüestió de la comunicació a Catalunya. 
 
 

Sumari 

Presentació 
Amparo Huertas Bailén (directora de l’InCom-UAB)  

 
Introducció 
Marta Civil i Serra, Joan M. Corbella Cordomí; Carme Ferré Pavia; Joan Sabaté i Salazar 
(coeditors de l’Informe) 

 
Part 1. Marc general  

1. Espais comunicatius i llengua 
Carme Ferré Pavia (UAB) 
 

2. Les polítiques de comunicació 
Isabel Fernández Alonso, Marc Espín (Grup Daniel Jones - UAB) 
 

3. Economia i finançament de la comunicació 
Mercè Díez (Grup Daniel Jones - UAB) 
 

4. L’entorn tecnològic 
Miquel Vidal Villoria (Blackpool Digital) 

 

Part 2. Mitjans i indústries de la comunicació i la cultura 

5. La premsa 
Joan M. Corbella Cordomí (UNICA, UPF) 
 

6. La ràdio 
Carles Llorens Maluquer (GRISS, UAB) 
 

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

8. El cinema 
Juan José Caballero Molina (ESCAC; UB); Daniel Jariod (ESCAC; DocsBarcelona) 
 

9. El llibre 
Xavier Cubeles (Eurecat; UPF) 
 

10. La música 
Lluís Gendrau (Grup Enderrock) 
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11.  El videojoc 
Ruth S. Contreras (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC); Xavier Ribes (OCVE InCom-UAB; 
GRISS, UAB) 

 

Part 3. Reptes del sistema de la comunicació a Catalunya 

12. Introducció: sostenibilitat (viabilitat) econòmica i impacte de la digitalització 
Coeditors de l’Informe 

 
13. Canvis en els hàbits de consum 

Joan Sabaté i Salazar (URL) 
 
14. Noves dinàmiques publicitàries 

Josep Rom (URL) 
 
15. Plataformes de distribució de continguts  

Eudald Domènech (CMB Consulting; MediadataTV)  
 
16. Drets televisius i servei públic 

Laura Bergés Saura (UdL) 

 

Part 4: Estudis i recerca 

17. Els estudis universitaris i la recerca en comunicació 
Marta Civil i Serra (InCom-UAB) 

 

Part 5: Epíleg 

18. Epíleg 
Maria Corominas Piulats (UAB) 

 
 
 

8.4. Producció editorial en paper i en línia 
 
L’Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016 es publicarà en paper i també en 
format digital. Durant l’any 2016, l’InCom-UAB ha treballat en la maquetació de la nova 
edició de l’Informe, seguint les pautes d’edicions anteriors, tot i que s’opta per introduir 
alguns petits canvis en la maquetació interior que permetin una lectura dels capítols més 
àgil, sobretot pensada per a la lectura en suport digital. 
 
Publicació periòdica, amb ISSN 
L’Informe de la comunicació a Catalunya té des de l’edició 2009–2010 una referència 
bibliogràfica internacional ISSN, que correspon a la categoria de publicacions periòdiques. 
En les primeres cinc edicions, l’Informe havia obtingut tractament de llibre, i els 
corresponents codis ISBN, que variaven en funció de cada una de les edicions. 
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En format paper, en format de llibre digital (e-Pub) i en format pdf 
L’Informe de la comunicació a Catalunya s’edita en format paper i en pdf (consultable a 
través d’issuu) i des de l’edició 2007–2008 també en format de llibre digital e-Pub, amb 
accés obert i gratuït. 
 
 

8.5. El web de l’Informe de la comunicació a Catalunya 
 
El web de l’Informe de la comunicació a Catalunya ha estat concebut per l’equip de l’Institut 
de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) com un espai en 
línia permanent d’accés obert i gratuït (http://incom.uab.cat/informe). Permet fer cerques 
en línia, per àmbits temàtics i per autors. 
 
D’acord amb els equips de la Generalitat de Catalunya i Gas Natural Fenosa, a 
l’encapçalament de l’espai en línia hi conten, de manera permanent, les marques de les tres 
institucions que formen part del projecte: l’InCom-UAB, com a responsable del projecte; la 
Generalitat de Catalunya, com a institució pública que hi aporta el seu suport; i Gas Natural 
Fenosa, en qualitat d’empresa privada patrocinadora del projecte. 

 
 
Pàgina principal  

http://incom.uab.cat/informe 

 

 

 

 

 

 

 

http://incom.uab.cat/informe
http://incom.uab.cat/informe
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Accés a través de la Llibreria de la Generalitat de Catalunya 

http://llibreria.gencat.cat 

 

 
Des de la presentació pública de la darrera edició de l’Informe, el mes de juliol de 2015, a la 
pàgina principal de la llibreria de la Generalitat de Catalunya hi ha un destacat a l’apartat de 
novetats (marge esquerra), amb la portada de la darrera edició. 
 
Accés a les edicions anteriors 
http://incom.uab.cat/informe/edicion.asp?id=15 

 

La versió de llibre digital en format ePub es pot descarregar gratuïtament des del web oficial 
de la Llibreria virtual de la Generalitat de Catalunya (http://llibreria.gencat.cat). 

http://llibreria.gencat.cat/
http://incom.uab.cat/informe/edicion.asp?id=15
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9. 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, especialment a institucions de l’àmbit 
universitari i de la recerca, i a l’administració pública. Aquesta activitat vol complir amb 
l’objectiu de transferir coneixement a l’administració pública, i a la societat en general, i 
alhora, que aporti sinergies a les línies de recerca i actualització de coneixements i 
innovacions tècniques a l’equip del centre. 
 
Per afrontar millor aquest objectiu l’InCom-UAB va crear, el desembre de 2009, la Unitat de 
Comunicació i Gestió de la Informació (UCGI InCom-UAB) especialitzada 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. 
 
Els objectius de la UCGI InCom-UAB són: 

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. 

 
 

9.1. Gestionar el Portal de la Comunicació (InCom-UAB) 
 
El 8 de març de 2016, el Portal va complir 15 anys. Amb una actualització diària, el Portal rep 
4.700 visites absolutes/dia, puntes de 5.500 visites/dia. 
 
Els països amb més % de visites són Espanya (57%), Mèxic (17%), Brasil (8%). Seguit de 
Veneçuela, Argentina, Xile, Perú, Bolívia, Estats Units, i Portugal, amb percentatges molt 
inferiors. 
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Durant l'any s'han actualitzat continguts: 
- 3.500 novetats editorials / agenda 
- 17 Dossiers 
- 2 Lliçons 
 
Aquest continguts s'han difòs a les xarxes socials del Portal:  
- Perfil a Facebook: de 17.921 seguidors/es (8.311 més en 1 any)  
- Perfil a Twitter: 6.557 seguidors/es (857 més en 1 any) 

 

 
 
Durant 2016 s'han publicat a les xarxes socials 63.789 post/tweets (21.631 més que l’any 
passat), entre enllaços recomanats, novetats al Portal, novetats editorials i activitats 
d'agenda o continguts propis. 
 
A les xarxes socials, l'usuari mitjà és el següents: 
-  65% dones, 35% homes 
- 25-34 anys: 30% dones, 10% homes 
-  Per ciutats: Barcelona, Mèxic DF, Lima, Buenos Aires, Bogotà, Madrid 
-  Per països: Espanya, Mèxic, Argentina, Perú, Colòmbia, Brasil 
-  Per idioma: Espanyol (Llatinoamericà), Espanyol (Internacional), Anglès (EUA), Català, 

Portuguès (Brasil) 
 
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. 
 
Adreces web 

www.portalcomunicacion.cat 
www.portalcomunicacio.cat 
www.portalcomunicacion.com 
www.portalcomunicacio.com 
www.portalcomunicacion.es 
www.portalcomunicacio.es 
www.portalcomunicacao.com 
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Les xarxes socials: 

www.twitter.com/portal_com 

www.facebook.com/portalcomunicacion 

 
Equip del Portal 
 
Direcció                               Ramon G. Sedó 
 
Comitè acadèmic              BARCELONA                                 LISBOA 

        Miquel de Moragas i Spà           Gustavo Cardoso 
         José Luis Terrón                         Rita Espanha 

 
Redacció                             BARCELONA                                 LISBOA 

        Ramon G. Sedó                            Jorge Vieira 
        Raquel Gómez 
        Ruth S. Contreras 

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

Amparo Huertas Bailén 
José Luis Terrón 

 

http://www.twitter.com/portal_com
http://www.facebook.com/portalcomunicacion
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9.2. Donar suport a les diferents línies i grups de treball de l'InCom-UAB 
 
S'han desenvolupat les següents tasques: 
 
- Conceptualització i desenvolupament de l'Observatori de la Comunicació a Catalunya 

InCom-UAB. 

 

 

 
 

- Col·laboració en la renovació del Mapa de Comunicació a Catalunya. 

- Manteniment dels lloc web de projectes vinculats a l’InCom-UAB 

- Manteniment tècnic dels llocs webs del CEO-UAB i suport en la difusió de les seves 

activitats  

- Tasques de difusió puntuals: Cartells d’activitats, Disseny de fulletons 

- A més s'ha publicat 3 eBooks de la col·lecció InCom-UAB Publicacions (per a més detalls, 

vegeu l’epígraf seguent de la Memòria).  

 
Durant 2016 s'han publicat a les xarxes 63.789 post/tweets (21.631 més que l’any passat), 
entre enllaços recomanats, novetats al Portal, novetats editorials i activitats d'agenda o 
continguts propis. 
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9.3. Fomentar l’activitat de transferència de coneixement 
 
Durant 2016, els encàrrecs externs elaborats per l'InCom-UAB han estat els següents: 
 
• V Congrés Internacional AE-IC "Comunicación, Cultura y Cooperación" Madrid 2016: 

secretaria tècnica, web, inscripció, disseny gràfic, publicacions, etc. 
 

 
 
• Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC): Lloc web i suport 

administració (www.ae-ic.org). 

 

•  Institut Barcelona Esports: Desenvolupament de l'eina "gEsdeveniment-IBE.org" per a 

gestionar els esdeveniments esportius que es fan a la ciutat de Barcelona i mesurar el 

seu impacte a la ciutat. 

 

 
 

http://www.ae-ic.org/
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•  Fundació Fòrum Universal de les Cultures: 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. També s'ha 

donat suport en la presència a les xarxes socials de la fundació. S’ha continuat amb el 

projecte Finestra Barcelona i les cròniques. 
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• Institut del Teatre: Manteniment tècnic del Portal iberoamericà de les arts escèniques: 

escenaIBAM 

 
• Fundació Barcelona Olímpica: Manteniment tècnic del lloc web de la Fundació 

Barcelona Olímpica 

 

• MOE: Manteniment tècnic del lloc web del Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni 

Samaranch 
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10. Activitats editorials 

10.1. eBooks InCom-UAB Publicacions 

Les novetats 2016, en el marc de la col·lecció InCom-UAB Publicacions han estat: 
 

• CANDÓN MENA, José; BENÍTEZ EYZAGUIRRE, Lucía, eds. (2016): Activismo digital y nuevos 
modos de ciudadanía: Una mirada global [En línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): 
Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), 
col·lecció InCom-UAB Publicacions, 12. ISBN 978-84-944171-8-4 
http://incom.uab.cat/download/ebook_lucila_v4.pdf 

 
• MARTINS, Rosana; BUARQUE DE HOLLANDA, Heloisa; SATURNINO, Rodrigo, eds. (2016): Miradas 

Periféricas. Las nuevas epistemologías de la Comunicación en Brasil y en Portugal [En 
línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(InCom-UAB). Col·lecció InCom-UAB Publicacions, núm. 11. ISBN 978-84-944171-7-7 

 
• CONTRERAS, Ruth S.; Eguía, José Luis, eds. (2016): Gamificación en las aulas universitarias 

[En línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(InCom-UAB), col·lecció InCom-UAB Publicacions, núm. 10. ISBN 987-84-944171-6-0. 
http://incom.uab.cat/download/eBook_incomuab_gamificacion.pdf 

 
L'any 2012 l'Institut de la Comunicación InCom-UAB va publicar el seu primer eBook InCom-
UAB Publicacions 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des d'aquests inicis, els llibres amb més descàrregues han estat:  
 

1. Diásporas, migrações, tecnologias da comunicação e identidades transnacionais 
(1.286.000 descàrregues) 

2. Interculturalidad: miradas críticas 
(602.500 descàrregues) 

3. Activismo digital y nuevos modos de ciudadanía: Una mirada global 
(598.000 descàrregues) 

 

http://incom.uab.cat/download/ebook_lucila_v4.pdf
http://incom.uab.cat/download/eBook_incomuab_gamificacion.pdf
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Direcció 
José Luis Terrón, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Comitè acadèmic 
Carmen Echazarreta, Universitat de Girona 
Mònika Giménez, Universitat Pompeu Fabra 
Jordi Farré, Universitat Rovira i Virgili 
Gustavo Cardoso, OberCom 
Rita Espanha, OberCom 
Nelson Zagalo, Universidade do Minho 
José Carlos Lozano, Texas A&M International University 
Tanis Karan, Universidad Autónoma Ciudad de México 
Laura Regil, Universidad Pedagógica Nacional 
Angel Badillo, Universidad de Salamanca 
Marta Martín, Universidad de Alicante 

 
 
10.2. Amb l’Editorial UOC 
 

Dins de la Col·lecció Atlàntica de Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB), durant l’any 
2016 s’han publicat dues obres d’aquest projecte en col·laboració: 
 
• RUSSI, Pedro (2015). Grafitis. Trazos de imaginación y espcios de encuentro. Barcelona: 

Editorial UOC /InCom-UAB. ISBN: 9788491160601 (Disponible al 2016) 
 

• CAVALCANTI ZANFORLIN, Sofia (2016): Etnopaisajes en las metrópolis brasileñas. Migración, 
comunicación y sentimiento de pertinència. Barcelona: Editorial UOC / InCom-UAB. 
ISBN9788491163411. 
 

• TASSI TEIXEIRA, Rafael (2016): Cine diaspórico iberoamericano. Barcelona: Editorial UOC / 
InCom-UAB. ISBN 9788491165644. 

 
 
Consell editorial 
 

- Per part de l’InCom-UAB: Com a responsables de la col·lecció, actuen Amparo 
Huertas Bailén (Universitat Autònoma de Barcelona) i Denise COGO (Escuela 
Superior de Propaganada e Marketing-ESPM, Brasil) He corregit ordre, aplicant el 
que surt a les publicacions 
 

- Per part de l’Editorial UOC: Lluís Pastor, actuando en calidad de director general; 
Roser Leal como responsable de la colección. 

 
Comité Científico 
– Rosa Cabecinhas (Universidade do Minho - Portugal) 
– Manuel José Damásio (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia - Portugal) 
– Luiz Peres-Neto (Escola Superior de Propaganda e Marketing - Brasil) 
– Raquel Recuero (Universidade Federal de Pelotas - Brasil) 
– Miquel Rodrigo Alsina (Universitat Pompeu Fabra - España ) 
– José Carlos Sendín Gutierrez (Universidad Rey Juan Carlos-España. In Memoriam) 
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11. 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. 
 
Lloc web 
http://incom.uab.cat/catunesco 

 
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. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

http://incom.uab.cat/catunesco
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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 4a i 5a edicions (curs 2015–2016 i 
2016–2017, 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 2016, 
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 conjunta ESJ – Càtedra Unesco de Comunicació InCom-UAB: “A liberdade 
de expressao e de imprensa e seus desafios em Moçambique”. Maputo. 1-2 de febrer de 
2016. Participació: M. Dolores Montero i Maria Corominas. La conferència va ser un 
espai d’encontre per a la valoració de la situació de la llibertat d’expressió a Moçambic. 
Es va tractar la importància del paper dels mitjans en la vida pública i en un sistema 
democràtic. En el primer bloc de la conferència es va discutir sobre els problemes 
principals de la llibertat d’expressió i les conseqüències en la discussió pública, 
particularment l’exclusió de l’esfera mediàtica de punts de vista i plantejaments que 
afecten a grans grups de la societat. Es va fer una crida als diferents òrgans de 
comunicació social de Moçambic com el Sindicato Nacional de Jornalistas, el Gabinete de 
Informaçao i el Conselho Superior de Comunicaçao Social per a tractar d’aprofundir en 
l’exercici de les llibertats públiques. En el segon bloc de la conferència, amb la 
participació de Eduardo Namburete, Tomás Vieira Màrio, autors de d’estudi 
“Assessment of Media Development in Mozambique. Based on UNESCO’s Media 
Development Indicators” es va fer una reflexió conjunta sobre el pluralisme al sistema 
de mitjans de Moçambic.  

 
• Seminari sobre Metodologies d’Investigació a l’Escola Superior de Jornalismo de 

Maputo. 3-4 de febrer de 2016. Impartit per M. Dolores Montero i Maria Corominas. 
 

• Seminari de la Càtedra amb membres de l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo. 
28–29 de setembre de 2016. Impartit per Enresto Nanhale, Leonel Simila i María Dolores 
Montero. El seminari es va centrar en l’anàlisi de l’estructura dels mass media a 
Moçambic i a Espanya. Un segon àmbit d’interès va ser la reflexió sobre la importància 
de la cultura política en l’anàlisi del sistema de mitjans a cada país. 

 
• Renovació de la Càtedra Unesco de Comunicació InCom-UAB per la Unesco. Per primer 

cop la Unesco ha decidit que cada quatre anys s’avaluarà la renovació de totes les 
càtedres Unesco. L’InCom-UAB ha aconseguit la renovació per al període 2016–2020. 

 
•  Concessió d’una ajuda de 11.766,74 euros del Fons de Solidaritat de la UAB a la 

professora Maria Corominas, al projecte “Contribució en la formació de professorat 
doctorat i en la creació d'un Programa de Doctorat propi a l'Escola Superior de 
Jornalismo de Maputo” (Ref. FSXXXIII-04) 10 de juny de 2016. Participació: Maria 
Corominas i María Dolores Montero. El projecte es basa en els resultats dels dos 
projectes anteriors (“Preparació d’un projecte de col·laboració en ensenyament superior 
i recerca amb l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo (Moçambic)”, de l’any 2012, i 
“Col·laboració en ensenyament superior i recerca amb l’Escola Superior de Jornalismo de 
Maputo (Moçambic) (2013-2015)”) i té, com a objectiu específic, contribuir a la formació 
de doctors entre el professorat de l’ESJ, per tal de fer possible, a mig termini, la creació 
d’un programa de doctorat propi.  

 
• Seguiment dels doctorands de l’Escola de Jornalismo de Maputo a la UAB: 1 doctorand 

pendent de dipòsit de la tesi, dos doctorands de dos anys, 1 doctorand d’un any i dos 
nous doctorands admesos en el curs 2016-16. Participació: M. Dolores Montero, Maria 
Corominas, E. Marin, Joan M. Tresserras. 
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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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12. Notícies publicades al web de l’InCom-UAB 
 
 
 
• 18–01–2016 

Les investigadores Ruth S. Contreras, Irene García Medina i Zahaira González 
publiquen un article sobre mitjans digitals, nens i preadolescents, a la revista Zer  
Les investigadores Ruth S. Contreras i Zahaira González, membres de l’InCom -UAB i 
de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), juntament 
amb la investigadora Irene García Medina, de la Glasgow Caledonian University, han 
publicat l’article “Consumo de medios digitales por niños y preadolescentes en 
Cataluña” a l’últim número de Zer, revista de estudios de comunicación . 
http://www.webcitation.org/6pz3DQbgh 

 
• 19–01–2016 

La investigadora de l’InCom-UAB Maria Corominas Piulats, elegida nova 
presidenta de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC  
La Secció de Filosofia i Ciències Socials va ser creada el 1968 per l’Institut d’Estudis 
Catalans i acull les disciplines d’antropologia, ciències de la comunicació, dret, 
economia, filosofia, geografia, pedagogia i sociologia. Té diverses societats filials 
vinculades que es dediquen específicament a aquestes àrees de coneixement. 
http://www.webcitation.org/6pz3VulWb 

 
• 27–01–2016 

Pablo Medina Aguerrebere, membre de l’InCom-UAB, coautor de l’article “Brand 
dissemination in Canadian hospitals through Facebook”, publ icat a l’International 
Journal of Communication and Health 
L’article analitza el perfil de 311 hospitals canadencs a la xarxa social Facebook, a 
partir de deu indicadors vinculats a la identitat, missió, valor, cultura i imatge de la 
institució. 
http://www.webcitation.org/6pz3jIxSM 
 

• 29–01–2016 
Les investigadores María Dolores Montero i Maria Corominas realitzen una estada 
de recerca a Moçambic, en el marc de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom -
UAB) 
L’objectiu de l’estada és consolidar l’acord entre la Càtedra Unesco de Comunicació 
(InCom-UAB) i l’Escola Superior de Periodisme de Maputo, en l’àmbit de formació, 
recerca i gestió dels estudis superiors en Comunicació  
http://www.webcitation.org/6pz3mjtB2 

 
• 02–02–2016 

Amparo Huertas Bailén publica un capítol sobre l’estudi dels públics mediàtics  
El llibre està editat per Raúl Eguizábal i porta per títol Metodologías I. Publicat per 
l’Editorial Fragua, recull algunes de les ponències del “I Congreso Nacional de 
Metodologías en Investigación de la Comunicación (Madrid, 2014)”  
http://www.webcitation.org/6pz42I4mM 

 
 
 

http://www.webcitation.org/6pz3DQbgh
http://www.webcitation.org/6pz3VulWb
http://www.webcitation.org/6pz3jIxSM
http://www.webcitation.org/6pz3mjtB2
http://www.webcitation.org/6pz42I4mM
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• 03–02–2016 
L’investigador Pablo Medina Aguerrebere, coautor del llibre Manual de gestión 
para la agencia de publicidad 
Pablo Medina Aguerrebere, membre del grup Comunicació i Salut (InCom-UAB), és, 
juntament amb Ignasi Ferrer Lorenzo, autor del Manual de gestión para la agencia 
de publicidad, publicat recentment per Pirámide. 
http://www.webcitation.org/6pz4RfvM4 

 
• 04–02–2016 

Gamificación en las aulas universitarias, nou eBook publicat per l’InCom -UAB 
Els investigadors Ruth S. Contreras i José Luis Eguía coordinan Gamificación en las 
aulas universitarias, nou eBook coral publicat per l’InCom-UAB. Ruth S. Contreas i 
José Luis Eguía formen part de l’Observatori de Comunicació, Videojocs i 
Entreteniment de l’InCom-UAB i de la UVic-UCC. 
http://www.webcitation.org/6pz4aBFZi 
 

• 04–02–2016 
L’investigador de l’InCom-UAB Bernat López, elegit nou director del Departament 
d’Estudis de Comunicació de la Universitat Rovira i Virgili (URV)  
Bernat López ja va ocupar aquest càrrec en el període comprès entre els anys 2002–
2009. Vinculat a l’InCom-UAB des de la seva fundació, l’any 1997, actualment forma 
part del grup Comunicació i Responsabilitat Social (InCom-UAB) i del grup de 
recerca consolidat Asterisc (URV). 
http://www.webcitation.org/6pz4geKDJ 
 

• 09–02–2016 
Els grafits com a elements de comunicació, temàtica del nou llibre de la col·lecció 
Atlántica de Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB) 
L’obra Grafitis. Trazos de imaginación y espacios de encuentro, de l’investigador 
Pedro Russi, aprofundeix en l’anàlisi dels signes i interpretacions murals com a 
expressió cultural, educativa i també de reflexió sobre l’espai social urbà  
http://www.webcitation.org/6pz4lXuvt 

 
• 10–02–2016 

L’investigador Fernando Morales Morante guanya una beca de mobilitat a 
l’estranger José Castillejo per a joves doctors, concedida pel govern espanyol  
La beca li permetrà fer una estada de cinc mesos als Estats Units, per dur a terme 
una recerca sobre el consum de telenovel·les llatinoamericanes per part 
d’immigrants llatins residents als Estats Units. 
http://www.webcitation.org/6pz4qUQiq 
 

• 11–02–2016 
L’investigador Miquel de Moragas i Spà analitza l’evolució del concepte de 
“comunicació de proximitat”, a un capítol del llibre Comunicación de proximidad: 
cada vez más lejos. Marco, experiencias y regulación 
Aquesta obra col·lectiva, editada per Amaia Nerekan Umaran, Miguel Ángel Casado, 
Ramón Zallo i Juan Carlos Miguel de Bustos, ha estat publicada pel Servicio Editorial 
de la Unviersidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen 
Zerbitzua 
http://www.webcitation.org/6pz51GWDA 
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• 17–02–2016 

Esteu convidats a participar al Workshop interdisciplinari sobre comunitats 
indígenes: apunts metodològics 
El Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom -UAB) organitza 
un workshop per a debatre sobre les metodologies que s’apliquen a l’estudi de les 
comunitats indígenes els dies 15 i 16 de setembre de 2016. Termini de presentació 
de propostes: 8 d’abril de 2016  
http://www.webcitation.org/6pz55MPpI 

 
• 18–02–2016 

ESPECIAL Eleccions a la direcció de l’InCom-UAB 
El rector de la UAB nomena Amparo Huertas Bailén nova directora de l’InCom -UAB. 
El nomenament és resultat de les eleccions a la direcció de l’InCom -UAB, celebrades 
el 28 de gener, en sessió extraordinària, pels membres del Consell de l’Institut, que 
la van elegir per majoria absoluta. 
http://www.webcitation.org/6pz5LsN7e 

 
• 21–02–2016 

L'investigador Miquel de Moragas i Spà recorda Umberto Eco en un article 
d'opinió al diari Ara 
Amb el títol “'Andiamo’ a la Rambla”, Moragas i Spà reflexiona sobre la trajectòria 
humanista del semiòleg Umberto Eco, en un article en el qual parla de la seva 
influència en els estudis sobre comunicació i cultura al llarg del segle XX, les seves 
visites a Barcelona, i com durant la dècada dels 70 va donar suport a manifestos 
impulsats per intel·lectuals catalans, a favor de la democràcia. També assenyala la 
seva influència en els sectors de la crítica d’art, el disseny i l’arquitectura a 
Barcelona 
http://www.webcitation.org/6pz5TVCqa 

 
• 23–02–2016 

Amparo Huertas Bailén escriu la introducció d’un llibre de l’AIMC  
L’Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) acaba de 
publicar el llibre ‘La participación de la audiencia en la televisión: de la audiencia 
activa a la social’. Amparo Huertas Bailén ha estat invitada a escriure la introducció 
de l’obra 
http://www.webcitation.org/6pz6J7ppY 

 
• 24–02–2016 

L’enginyer i col·laborador de l’InCom-UAB Miquel Vidal Villoria és entrevistat pel 
periodista Albert Ribas, del grup Comunicació21 i el mitjà local LíniaSants  
El motiu de l’entrevista ha estat reflexionar sobre tecnologia i escletxa digital als 
barris de la ciutat de Barcelona, a partir d’un estudi presentat la setmana passada 
per l’Ajuntament de Barcelona, coincidint amb la celebració del Mobile World 
Congress 
http://www.webcitation.org/6pz6Ojg0n 
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• 26–02–2016 
L’investigador José Luis Terrón, membre del jurat dels VII Premis Carles Rahola de 
Comunicació Local (2016) 
Els Premis, convocats per la Demarcació de Girona del Col·legi de Period istes de 
Catalunya i la Diputació de Girona, van néixer l'any 2009 per “fomentar la creativitat 
informativa i les iniciatives per difondre, recuperar, gestionar o aplegar informació 
de tipus periodístic, en qualsevol aspecte, format, àmbit i estructura”  
http://www.webcitation.org/6pz6TGVzG 

 
• 29–02–2016 

L’investigador Simón Vialás Fernández realitza una estada de recerca predoctoral a 
l’InCom-UAB 
Especialitzat en producció audiovisual i educació en mitjans,  la seva línia 
d’investigació és l’estudi de l’audiovisual en el Procomú, entès com a un sistema 
social que relaciona íntimament les persones o parts interessades amb els seus 
recursos i amb les formes participatives en les quals els gestionen, produeixen i 
tenen cura d’ells. 
http://www.webcitation.org/6pz6ZUaWg 
 

• 03–03–2016 
La investigadora i col·laboradora del InCom-UAB Carolina Menezes Ferreira 
defensa la seva tesi doctoral sobre comunicació i nutrició a Brasil 
Adscrita al Doctorat em comunicació i nutrició del Programa de Postgrau en 
Informació i Comunicació en Salut de la Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) de 
Brasil, la doctoranda realitzà una estada de recerca predoctoral a l’InCom -UAB, 
entre setembre i desembre de 2015, per redactar la fase final de la seva tesi 
doctoral. 
http://www.webcitation.org/6pz6g0q5Z 
 

• 07–03–2016 
L’InCom-UAB participa en el II Congreso Internacional de Promoción de la Salud, a 
Cuba, del 4 al 7 d’abril de 2016  
El congrés està organitzat pels ministeris de Salut Pública i Educació de Cuba, la 
Unitat de Promoció de Salut i Prevenció de Malalties, el Departament Independent 
de Salut Escolar, l’Institut Pedagògic Llatinoamercià i Caribeny, i el Palau de 
Convencions de La Havana. 
http://www.webcitation.org/6pz6qKbe0 
 

• 08–03–2016 
El Portal compleix 15 anys 
Enguany el Portal de la Comunicació InCom-UAB compleix 15 anys de vida 
http://www.webcitation.org/6pz6vkgyn 

 
• 09–03–2016 

Participació en un seminari intern de la Direcció General d’Afers Religiosos de la 
Generalitat de Catalunya 
Amparo Huertas Bailén i Maria Luna-Rassa han presentat el projecte “Religió i 
consum mediàtic a contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes 
procedents del Magreb a Catalunya”, finançat a la darrera convocatòria d’ajuts a 
projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa del Govern català, en una 
jornada de treball 
http://www.webcitation.org/6pz6zeozV 
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• 11–03–2016 

Maria Luna-Rassa s’incorpora a l’InCom-UAB amb un contracte de tècnica de 
recerca per treballar en l’àmbit del consum mediàtic i religió 
La seva incorporació permet reforçar l’equip humà de l’institut i consolidar la línia 
sobre consum cultural, diversitat cultural, ciutadania i migracions en el marc del 
Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom -UAB). 
http://www.webcitation.org/6pz7HkApV 

 
• 14–03–2016 

Amparo Huertas Bailén i José Luis Terrón, membres del comitè científic del 
congrés internacional Communication and Education by Transmedia (Girona, 
2016) 
Organitzat pel Communication and Education by Transmedia Erasmus+ Project 
2014–2016, l’Institut Palamós, la Universitat de Girona i el grup de recerca Anàlisi 
de la Recepció de les Pantalles Audiovisuals (ARPA-UdG), el congrés serà un punt de 
trobada per debatre sobre comunicació i educació transmèdia. 
http://www.webcitation.org/6pz7NVghL 

 
• 16–03–2016 

L’InCom-UAB organtiza una trobada amb estudiants de la Universitat de Karlstad 
(Suècia) 
‘Usos de l’Espai Públic: Moviments Socials i les seves empremtes visuals a 
Barcelona’ és el títol d’aquesta trobada amb alumnat de la universitat sueca, i obert 
al públic. Serà el 22 de març a Barcelona. 
http://www.webcitation.org/6pz7VRc9J 

 
• 29–03–2016 

Amparo Huertas Bailén, membre del comitè científic del col·loqui internacional 
Migrations contemporaines, territorialité, information et communication 
médiatisées (2016) 
L’esdeveniment se celebrarà els dies 3 i 4 de novembre de 2016 a la ciutat de 
Clermont-Ferrand (França). El període per presentar propostes de comunicacions 
romandrà obert fins el proper 29 de maig. 
http://www.webcitation.org/6pz7cqTN4 
 

• 04–04–2016 
Gabriela Marques Gonçalves, d’estada predoctoral a l’InCom-UAB 
La investigadora i estudiant de Doctorat Gabriela Marques Gonçalves realitza una 
estada de recerca a l’InCom-UAB en motiu de la realització de la seva tesi doctoral 
Medios de comunicación y cohesión social. Estudio de caso de la comunidad gitana 
en la ciudad de Barcelona, dirigida per Amparo Huertas Bailén i inscrita en el 
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB). 
http://www.webcitation.org/6pz7hZ3ez 

 
• 05–04–2016 

L’InCom-UAB, traballant per la comunicació per a la pau 
L’InCom-UAB participa en una trobada de treball organitzada per l’Observatorio 
ADPI (Observatorio por la Autonomía y Derechos de los Pueblos Indígenas en 
Colombia) amb l’activista indigenista Dora Estela Muñoz Atillo, del poble Nasa del 
territori ancestral de Corinto (Cauca, Colòmbia). 
http://www.webcitation.org/6pz7mSIyA 
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• 05–04–2016 

Enric Marín i Otto, nou coordinador de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca 
General de la UAB 
L’investigador de l’InCom-UAB s’encarregarà de la coordinació acadèmica dels 
diversos serveis que ofereix actualment la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca 
General de l’Autònoma, especialment el catàleg, el Dipòsit Digital de Documents 
(DDD) i els cursos de formació dirigits a estudiants, investigadors i docents . 
http://www.webcitation.org/6pz7tAFVn 

 
• 06–04–2016 

José Luis Terrón participarà com a conferenciant en la XXII Jornada Municipal 
sobre Drogas de Gijón, el proper 7 de abril 
El director del grup Comunicació i Salut (InCom-UAB) impartirà la conferència “De 
qué nos hablan cuando nos hablan sobre drogas”, a l’esdeveniment organitzat pels 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Gijón. 
http://www.webcitation.org/6pz7xlxFY 

 
• 11–04–2016 

Amparo Huertas Bailén, membre del Consell científic del Simposio Internacional 
sobre igualdad y comunicación (Madrid, 20/22 d’abril de 2016) 
L’esdeveniment acadèmic, dirigit pel Dr. Francisco A. Zurian, és organitzat pel grup 
de recerca Género, Estética y Cultura Audiovisual (GECA) del Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad-1, de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM). 
http://www.webcitation.org/6pz81qcSA 
 

• 12–04–2016 
El diari asturià La Nueva España entrevista l’investigador de l’InCom-UAB i expert 
en comunicació i salut José Luis Terrón 
L’entrevista, publicada en l’edició en paper i en línia, el divendres 8 d’abril, 
reflexiona sobre l’evolució del consum de drogues i les conseqüències socials davant 
de discursos que defensen la prohibició del consum de drogues. 
http://www.webcitation.org/6pz89cUwx 

 
• 18–04–2016 

L’experta en comunicació, cooperació i desenvolupament Olga del Rio s’incorpora 
com a membre de l’InCom-UAB 
La seva incorporació al cens de l’Institut és fruit d’un acord del Consell de direcció 
de l’InCom-UAB, pres el 18 de març passat, i permet reforçar la tasca 
d’internacionalització de l’Institut. 
http://www.webcitation.org/6pz8DZLYh 

 
• 20–04–2016 

Investigadores de l’InCom-UAB i la UPF publiquen un article sobre found footage a 
Colòmbia a la revista acadèmica New Cinemas: Journal of Contemporary Films  
Maria Luna, investigadora de l’InCom-UAB, publica amb Carolina Sourdis, 
investigadora predoctoral de la UPF, un article que es deriva dels resultats de les 
seves investigacions prèvies entorn del found footage i el cinema d’arxiu a 
Colòmbia. 
http://www.webcitation.org/6pz8JqhgW 
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•   21–04–2016 
Per Sant Jordi, eBooks de l’InCom-UAB 
L’InCom-UAB ha publicat, des de 2012, un total de onze obres dins de la seva 
col·lecció d’eBooks, amb temes tan diversos com la comunicació i la migració, les 
audiències, les xarxes socials o els videjocs. 
http://www.webcitation.org/6pz8NmseY 

 
• 26–04–2016 

Amparo Huertas Bailén, autora d’un capítol sobre convivència intercultural al llibre 
Prácticas culturales y movimientos sociales en el Mediterráneo: ¿Un cambio de época? 
La publicació és una obra col·lectiva multidisciplinar. Recull l’aportació de recerques 
realitzades a la zona de la Mediterrània, que es van presentar en un workshop 
internacional a la Universidad de Málaga el mes de novembre de 2014 
http://www.webcitation.org/6q2CZhoHv 

 
• 28–04–2016 

Conferències de Comress (InCom-UAB) a Xile: RSE i comunicació estratègica 
Carme Ferré Pavia, directora de Comress (InCom-UAB), ha estat convidada per la 
Universidad Autónoma de Chile per realizar xerrades a les seves tres seus de Santiago de 
Xile, Talca i Temuco, sobre responsabilitat social de les empreses i la manera de 
comunicar-la estratègicament. 
http://www.webcitation.org/6pz8fKjuY 

 
• 02–05–2016 

Ja es pot consultar la Memòria InCom-UAB 2015, en línia 
El document recull l'activitat investigadora i la producció científica de les persones que 
formen part dels diversos equips de l’InCom-UAB, així com les principals activitats 
realitzades de difusió i divulgació, pròpies i en col·laboració. 
http://www.webcitation.org/6pz8rwSlw 

 
• 05–05–2016 

La investigadora Laura Bergés Saura, ponent en el 2n Simposi sobre Llibertat de 
Premsa celebrat a Lleida 
L’esdeveniment, organitzat per per la demarcació lleidatana del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya i el Departament de Filologia i Comunicació de la Universitat de Lleida, s’ha 
celebrat coincidint amb la commemoració del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, el 3 
de maig. 
http://www.webcitation.org/6pz9rZegu 

 
• 09–05–2016 

L’investigador de l’InCom-UAB Rafael Franco Coelho ha iniciat una estada de recerca a 
la University of Oxford (Regne Unit) 
El doctorand es vincula a l’Institute of Social & Cultural Antropology d’aquesta 
universitat anglesa. Es tracta d'una estada predoctoral de dos mesos. La tutora de 
Franco Coelho a Oxford és la Dra. Elizabeth Ewart, professora i directora de l’Institute 
http://www.webcitation.org/6pzKAozAJ 
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• 11–05–2016 

L’InCom-UAB coorganitza amb El Perro que Ladra-Barcelona l’estrena europea de la 
pel·lícula NABOBA, visión ancestral del Pueblo Arhuaco 
La projecció de la pel·lícula, seguida d’un debat, s’inclou al programa oficial del 'IV 
Panorama de Cinema Colombià'. Aquesta activitat es farà a l’Arts Santa Mònica 
(Barcelona) el proper 9 de juny 
http://www.webcitation.org/6pzKQz6lv 
 

• 17–05–2016 
El grup ComRess (InCom-UAB) i el Màster en Gènere i Comunicació (UAB) organitzen 
una xerrada amb la comandanta Nestora Salgado, líder de la policia comunitària 
d’Olinalá, a l’estat de Guerrero (Mèxic), a Bellaterra, el 18 de maig a les 19h 
El grup de recerca ComRess (InCom-UAB) i el Màster en Gènere i Comunicació (UAB) us 
inviten a una xerrada amb Nestora Salgado, policia mexicana empresonada més de dos 
anys per denunciar vincles entre les autoritats i la delinqüència. L’acte se celebrarà el 
dimecres 18 de maig, a les 19 hores, a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, al campus de Bellaterra 
http://www.webcitation.org/6pzKaECp4 
 

• 20–05–2016 
Un projecte de cooperació de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) rep 
finançament de la Fundació Autònoma Solidària 
Maria Corominas i María Dolores Montero són les responsables de la proposta. L’ajut 
permetrà a la Càtedra seguir contribuint al desenvolupament de l'ensenyament superior 
i la docència, la recerca i la formació de professorat doctor a l’Escola Superior de 
Jornalismo de Maputo, a Moçambic 
http://www.webcitation.org/6pzKmt5R4 
 

• 24–05–2016 
Publicada al Portal de la Comunicació (InCom-UAB) la primera part d’una Lliçó sobre 
Umberto Eco 
Tanius Karam, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), ha escrit el 
text “La ‘obra abierta’ de Umberto Eco o el ‘superhombre de la teoría de 
comunicación’”, publicat a l’apartat de Lliçons al Portal de la Comunicació de l’InCom-
UAB. 
http://www.webcitation.org/6pzL0bZ3s 
 

• 26–05–2016 
La investigadora Marta Civil i Serra, ponent en la conferència anual de la Societat 
Catalana de Comunicació, el 3 de juny, a Girona 
La seva intervenció versarà sobre l’obra de Daniel E. Jones (1950–2007), en el marc de la 
sessió ‘In Memoriam’, en la qual també es recordarà la tasca acadèmica d’Héctor Borrat 
(1928–2014). Tots dos van ser membres de la Societat Catalana de Comunicació durant 
més de vint anys i van col·laborar amb l’InCom-UAB. 
http://www.webcitation.org/6pzL62NJK 
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• 30–05–2016 

L’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB / UVic-
UCC) organitza el 2nd Workshop on Gaming, Simulation and Play, del 15 al 18 de juny 
de 2016, a Gran Canària 
L’esdeveniment forma part del programa de la 11th Iberian Conference on Information 
Systems and Technologies (CISTI) 2016, un referent internacional en aquesta matèria. 
http://www.webcitation.org/6pzLGFwUl 

 
• 02–06–2016 

Etnopaisajes en las metrópolis brasileñas, nou volum de la col·lecció Atlántica de 
Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB) 
Sofia Cavalcanti Zanforlin, de la Universidade Católica de Brasília, analitza les relacions 
culturals i socials generades en els ‘etnopaisatges’, els espais públics que les comunitats 
migrants elegeixen com a punt de trobada a les grans ciutats. 
http://www.webcitation.org/6pzLRNeSl 

 
• 06–06–2016 

Amparo Huertas Bailén, membre del Jurat dels VIII Premis per a la Diversitat 
El dijous, 9 de juny, es lliuraran els VIII Premis per a la Diversitat, concedits per la Mesa 
per a la Diversitat en l'Audiovisual, del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC). Amparo 
Huertas Bailén, directora de l'InCom-UAB, ha format part del jurat. 
http://www.webcitation.org/6pzLcFPR8 

 
• 09–056–2016 

Profesores del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro (Mèxic), visiten l’InCom-
UAB 
La visita s’ha emmarcat dins del pla d’activitats anual de l’Observatori de Comunicació, 
Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC), que dirigeix la investigadora 
Ruth S. Contreras 
http://www.webcitation.org/6pzLgzIoA 

 
• 15–06–2016 

Marta Civil i Serra, membre de la junta de la Societat Catalana de Comunicació 
La Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, es va crear 
l’any 1986, per fomentar la recerca en comunicació als territoris de parla catalana. 
Publica les revistes Comunicació i Periodística i organitza actes, conferències i jornades 
científiques, dirigides sobretot a doctorands, investigadors i docents. 
http://www.webcitation.org/6pzLmPBcl 
 

• 16–06–2016 
L’InCom-UAB estarà present al XIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Investigadores de la Comunicación (ALAIC) 
L’esdeveniment acadèmic se celebrarà a la Ciutat de Mèxic entre el 5 i el 7 d’octubre de 
2016. En aquesta edició el seu eix temàtic serà “Societat del coneixement i comunicació: 
reflexions critiques des d’Amèrica Llatina. 
http://www.webcitation.org/6pzM1LdY0 
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• 17–06–2016 

La professora de la Universidad de Guadalajara (Mèxic) Flor Micaela Ramírez Leyva 
realitza una estada de recerca a l’InCom-UAB 
L’estada de recerca de la investigadora mexicana, experta en periodisme i salut, tindrà 
una durada de dues setmanes, del 13 al 27 de juny de 2016. 
http://www.webcitation.org/6pzM6TB8q 

 
• 20–06–2016 

Investigacions de l'InCom-UAB, presents a l’exposició “Immigració i emigració en els 
mitjans” (Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la UAB) 
L’exposició es pot visitar durant els mesos de juny i juliol de 2016, a la planta baixa de 
l’edifici de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General, ubicada al campus de la 
UAB, a Bellaterra. 
http://www.webcitation.org/6pzMEkPuC 

 
• 22–06–2016 

La investigadora de la UPV-EHU Glemny Aquino Pascual fa una estada de recerca 
predoctoral a l’InCom-UAB 
Glemny Aquino Pascual està cursant el segon any del programa de Doctorat en 
Comunicació Social del Departament de Periodisme de la Universitat del País Basc (UPV-
EHU). Treballa sobre la comunicació institucional i la Dra. Carmen Peñafiel, membre de 
l’InCom-UAB, dirigeix la seva Tesi Doctoral. 
http://www.webcitation.org/6pzMMi2vS 

 
• 28–06–2016 

El professor emèrit Miquel de Moragas i Spà presenta el seu llibre Barcelona, ciutat 
simbòlica, a Barcelona, el dimarts 12 de juliol 
L’obra és el resultat de l’interès de Moragas i Spà per observar i analitzar la seva ciutat 
natal des del punt de vista semiòtic i de la comunicació, i com ha anat evolucionant al 
llarg de la història, a partir de les transformacions urbanes, socials i culturals, i com pot 
ser viscuda en l’actualitat. 
http://www.webcitation.org/6pzMS89Sw 
 

• 30–06–2016 
Important col·laboració de l'InCom-UAB al V Congreso de la Asociación Española de 
Investigación de la Comunicación (AE-IC) 
La relació de l’InCom-UAB amb l’Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació 
(AE-IC) és molt estreta. Miquel de Moragas i Spà, catedràtic emèrit del Departament de 
Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) i primer director de l’InCom-UAB, presideix 
l’associació des de la seva fundació l’any 2008. L’InCom-UAB col·labora com a secretaria 
tècnica del V Congrés de l’AE-IC, que se celebrarà del 4 al 8 de juliol a Madrid, on també 
diversos membres de l’Institut hi participen com a ponents 
http://www.webcitation.org/6pzMlkMZW 

 
• 01–07–2016 

Participació de l'InCom-UAB al seminari intermedi de seguiment dels projectes RELIG 
2015 
Amparo Huertas Bailén, coordinadora del projecte “Religió i consum mediàtic a 
contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a 
Catalunya”, va presentar l'estat actual d'aquesta recerca al segon seminari de seguiment 

http://www.webcitation.org/6pzM6TB8q
http://www.webcitation.org/6pzMEkPuC
http://www.webcitation.org/6pzMMi2vS
http://www.webcitation.org/6pzMS89Sw
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=225
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=225
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organitzat per l'entitat finançadora —la Direcció General d'Afers Religiosos, de la 
Generalitat de Catalunya—, els dies 14 i 16 de juny. 
http://www.webcitation.org/6pzMvM43B 
 

• 05–07–2016 
Amparo Huertas Bailén participarà com a ponent en el Congreso Internacional 
CONTESTED_CITIES a la UAM 
La ponència, “Juventud migrante: la apropiación de la ciudad en su tiempo libre”, està 
programada el dimecres 6 de juliol, en el marc de la sessió “Identitats ètniques i 
conflictes urbans”. El Congrés és a la Facultat de Dret de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), del 4 al 7 de juliol. 
http://www.webcitation.org/6pzNBg0sN 
 

• 06–07–2016 
L’investigador Joan M. Corbella, ponent a la jornada tecnològica del CAC “Com 
mesurar els nous consums audiovisuals” 
L’investigador de l’InCom-UAB i director de l’Observatori de la Producció Audiovisual de 
la Universitat Pompeu Fabra Joan M. Corbella parlarà sobre “Les noves necessitats dels 
agents audiovisuals pel que fa a la mesura d’audiències” a la jornada tecnològica que el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya organitza el 7 de juliol a Barcelona. 
http://www.webcitation.org/6pzNG85BJ 

 
• 11–07–2016 

Ruth S. Contreras, organitzadora del 2nd Workshop Gaming, Simulation and Play (GSP 
2016) 
L’esdeveniment, celebrat a Gran Canària, és el segon workshop organitzat des de 
l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC). 
Té com a objectiu ser un punt de trobada entre investigadors, dissenyadors i usuaris per 
compartir i discutir recerques i desenvolupaments a l’entorn dels videojocs i 
l’entreteniment. 
http://www.webcitation.org/6pzNN50kD 
 

• 12–07–2016 
La Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB), renovada fins al 2020 
Es tracta de la primera Càtedra Unesco que es va crear al món sobre comunicació. Va 
néixer el 1989 —amb l’objectiu de promoure la recerca, la formació especialitzada, 
l’intercanvi acadèmic internacional, la difusió i la divulgació de coneixements— i està 
adscrita a l’InCom-UAB des del 1999. 
http://www.webcitation.org/6pzNZyHPa 
 

• 14–07–2016 
Conveni marc de col·laboració entre l’InCom-UAB i l’Escola de Noves Tecnologies 
Interactives (ENTI-UB) 
Les dues institucions signen l’acord per treballar i unir esforços en recerca i formació 
especialitzada en l’àmbit de continguts digitals i videojocs. Per part de l’InCom-UAB, la 
col·laboració es materialitza sobretot a través de l’Observatori de Comunicació, 
Videojocs i Entreteniment (InCom-UAB / UVic-UCC), dirigit per la investigadora Ruth S. 
Contreras. 
http://www.webcitation.org/6pzNe0vGH 
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• 18–07–2016 
Membres de l’InCom-UAB participen en un llibre sobre interculturalitat i 
desenvolupament social editat a Mèxic 
Amparo Huertas Bailén i Yolanda Martínez Suárez han publicat el capítol "La adaptación 
de la población migrante desde sus consumos culturales" a l’obra coral Diversidades. 
Perspectivas multidisciplinarias para el estudio de la interculturalidad y el desarrollo 
social, coordinada per Francesco Gervasi i editada per la Universidad Autónoma de 
Coahuila i Ediciones de Laurel, Mèxic. 
http://www.webcitation.org/6pzNoLuMQ 
 

• 18–07–2016 
La pàgina de Facebook del Portal de la Comunicació (InCom-UAB) supera els 14.000 
seguidors. Els pots conèixer 
Durant aquests dies, la pàgina de Facebook del Portal de la Comunicació (InCom-UAB) ha 
superat els 14.000 seguidors. Potser et demanes sobre quines persones formen part 
d’aquesta comunitat. A continuació, t'oferim algunes dades i, així, ens anem coneixent. 
Aquestes són les dades que ens proporciona l'analítica que ens ofereix Facebook. 
http://www.webcitation.org/6pzPF0BT8 
 

• 20–07–2016 
L’InCom-UAB, present un any més al directori de l’Anuario de la Comunicación 2016, 
publicat per Dircom 
L’obra, d’àmbit estatal, inclou l’InCom-UAB com a un dels centres de formació i recerca 
universitària en comunicació de referència. 
http://www.webcitation.org/6pzPJWrgz 
 

• 25–07–2016 
L’InCom-UAB a la 10a Conferencia NECS (European Network for Cinema Studies), a 
Potsdam (Alemanya) 
La investigadora de l’InCom-UAB Maria Luna participa a la desena edició de la 
conferència de l’European Network for Communication Studies (NECS), organitzada pel 
Brandenburgische Zentrum für Medienwissenschaften a Potsdam (Alemanya), del 26 al 
30 de juliol de 2016. Aquest any el tema central de la conferència es titula ‘In/Between: 
Cultures of Connectivity’. 
http://www.webcitation.org/6pzPNQ0d4 
 

• 26–07–2016 
Nou projecte de l'InCom-UAB en col·laboració amb Funglode (República Dominicana) 
Maria Corominas, investigadora de l’InCom-UAB, participa com a assessora en un 
projecte de recerca del Centro de Investigación de la Comunicación de la Fundación 
Global Democracia y Desarrollo (CIC-Funglode) sobre la televisió a la República 
Dominicana. 
http://www.webcitation.org/6pzPTSX5L 
 

• 28–07–2016 
Flor Micaela Ramírez Leyva i José Luis Terrón Blanco publiquen un article sobre 
comunicació i salut a la Revista Científica Salud Uninorte de Colòmbia 
“Aproximación a los encuadres de salud en noticieros de la televisión mexicana” és el 
títol del l’article, que acaba de sortir publicat al volum 32, número 2, d’aquesta 
publicació especialitzada, que edita la Universidad del Norte, a Barranquilla, Colòmbia. 
http://www.webcitation.org/6pzPbMfct 
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• 28–07–2016 
L’InCom-UAB organitza un Workshop per a debatre sobre l’estudi de les comunitats 
indígenes, a la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) 
El “Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas: apuntes metodológicos” se 
celebra els dies 15 i 16 de setembre, amb el finançament de la Fundació Autònoma 
Solidària. El programa inclou la participació de 19 ponents de diferents països (Brasil, 
Espanya, Mèxic, Noruega, Suïssa i Veneçuela). 
http://www.webcitation.org/6pzPhdtKT 
 

• 01–09–2016 
L’investigador de l’InCom-UAB Pablo Medina, coautor amb Pilar Buil d’un article sobre 
la figura del Dircom i la reputació corporativa a Sphera Pública 
L’article se centra en el valor de la reputació corporativa com a un dels actius 
considerats més valuosos de qualsevol organització i presenta els resultats d’una recerca 
en la qual els autors entrevistaren els principals Directors de Comunicació de les 
empreses espanyoles amb millor reputació, segons el Monitor Empresarial de 
Reputación Corporativa (Merco). 
http://www.webcitation.org/6q2DPK1yR 
 

• 07–09–2016 
Publicada la ponència que Amparo Huertas Bailén va presentar al Congreso 
Internacional CONTESTED_CITIES (2016) 
El text de la directora de l’InCom-UAB ha estat publicat en accés obert i gratuït a través 
de la col·lecció ‘Working Papers Series’, editada pel Grup d’Estudis Urbans i Teoria Social 
del Departament de Ciència Política i Relacions Internacionals de la Facultat de Dret de 
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
http://www.webcitation.org/6q2Dg49Dt 
 

• 08–09–2016 
Diplocat beca la investigadora de Comress (InCom-UAB) Elisabeth Roura 
La periodista Elisabeth Roura està vinculada al grup Comress (InCom-UAB) des de l’any 
2013, ha col·laborat com a assistent de recerca en diversos projectes i és coautora del 
llibre ‘El uso de las redes sociales: ciudadanía, política y comunicación. La investigación 
en España y Brasil’ (Bellaterra: eBooks InCom-UAB, 2014). 
http://www.webcitation.org/6q2DjeKZY 
 

• 13–09–2016 
L’estudiant de Sociologia (UAB) Alba Navarro s’incorpora a l’InCom-UAB per a realitzar 
una estada de pràctiques acadèmiques 
Es tracta de la primera vegada que l’InCom-UAB acull una persona que prové dels 
estudis de Sociologia. Alba Navarro podrà donar suport a diversos projectes 
multidisciplinaris que l’InCom-UAB té actualment en curs. 
http://www.webcitation.org/6q2E5P8hl 
 

• 15–09–2016 
Inaugurat el Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas: apuntes 
metodológicos , finançat per la Fundació Autònoma Solidària 
Aquest workshop es l'última activitat de l'InCom-UAB dins del projecte subvencionat per 
la FAS-UAB "Apropant-nos a les realitats socioculturals, lluites i resistències de les 
comunitats indígenes d'Amèrica Llatina" i compta amb el suport de la Càtedra Unesco de 
Comunicació (InCom-UAB). 
http://www.webcitation.org/6q2Dp5Hzg 
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• 19–09–2016 

Estada de recerca de la investigadora mexicana Elizabeth Arrieta a Comress (InCom-
UAB) 
Llicenciada en Arts Visuals, actualment la investigadora està cursant el postgrau en 
Ciències i Arts per al Disseny a la Universidad Autónoma Metropolitana de Ciutat de 
Mèxic. Durant la seva estada a Bellaterra estudiarà el significat del compromís social en 
la construcció de la fotografia documental. 
http://www.webcitation.org/6q2Due9bu 
 

• 23–09–2016 
Amparo Huertas Bailén presenta una ponència en el col·loqui internacional Migrations 
contemporaines, territorialité, information et communication médiatisées (2016) 
La ponència tractarà sobre els joves migrants i les relacions familiars transnacionals, en 
l’espai digital, a partir d’un estudi de camp dut a terme en diverses poblacions de 
Catalunya, Madrid i País Basc.La ponència tractarà sobre els joves migrants i les relacions 
familiars transnacionals, en l’espai digital, a partir d’un estudi de camp dut a terme en 
diverses poblacions de Catalunya, Madrid i País Basc. 
http://www.webcitation.org/6q2EZVzOz 
 

• 26–09–2016 
Carme Ferré Pavia, coautora d’un article a l’Europan Journal of Cultural Studies sobre 
la percepció de la sàtira política a la televisió 
L’article analitza la percepció de la sàtira política des del punt de vista dels espectadors 
comparada amb la dels directors de comunicació de partits polítics, a partir de l’estudi 
de cas del programa de Televisió de Catalunya ‘Polònia’, mitjançant una metodologia 
amb enquesta aleatòria, entrevistes i grups de discussió. 
http://www.webcitation.org/6q2Ek1AyJ 
 

• 28–09–2016 
Amparo Huertas Bailén, convidada a formar part del grup de recerca internacional Ic3, 
especialitzat en interculturalitat 
La directora de l’InCom-UAB s’ha incorporat com a investigadora col·laboradora externa 
al grup de recerca “Interculturalitat, Ciutadania, Comunicació i Consum”, coordinat per 
Denise Cogo a l’Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-Brasil). 
http://www.webcitation.org/6q2Evua3Q 

 
• 07–10–2016 

Gabriela Marques participarà en una trobada europea de joves sobre antigitanisme 
La integrant de l’InCom-UAB Gabriela Marques dedica la seva Tesi Doctoral, inscrita al 
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB sota la direcció 
d’Amparo Huertas Bailén, a l’estudi del consum cultural del col·lectiu gitano. Marques 
assistirà a la tercera edició de Putren Le Jakha – Abre tus ojos! 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=248 
 

• 13–10–2016 
L’InCom-UAB participa en una exposició del Centre Arts Santa Mònica 
Membres de l’InCom-UAB presenten dues peces en l’exposició 60dB / 16kHz. BCN. Sents 
la violència?, que s’inaugura el proper 18 d’octubre en el Centre Arts Santa Mònica 
(Barcelona) a les 19 hores. Es tracta del vídeo Revelades (2016) i del Diccionari 
incomplet: Guia per al reconeixement de comportaments violents. 
http://www.webcitation.org/6q2F8GAG5 
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• 14–10–2016 

Presència de l’InCom-UAB en la jornada d’inauguració del curs de la Societat Catalana 
de Comunicació (SCC-IEC), el 21 d’octubre, a la Universitat de Lleida 
La jornada comptarà amb la participació de la investigadora de l’InCom-UAB i professora 
de la Universitat de Lleida (UdL) Laura Bergés, com a autora d’una de les comunicacions, 
i per Marta Civil i Serra, investigadora de l’InCom-UAB i vocal de la SCC-IEC, que ha 
participat en la coordinació acadèmica de l’acte. 
http://www.webcitation.org/6q2FEuPkI 

 

• 17–10–2016 
En marxa la novena edició de l’Informe de la comunicació a Catalunya 
L’InCom-UAB aposta per consolidar aquesta publicació biennal com un projecte 
veritablement interuniversitari. Des de la primera edició, l’any 2000, l’Informe ha rebut 
el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de Gas Natural Fenosa. 
http://www.webcitation.org/6q2FLRgOA 
 

 
• 20–09–2016 

Rafael Franco Coelho defensa la seva tesi doctoral sobre comunicació i comunitats 
indígenes, el 28 d’octubre, a la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) 
La tesi doctoral s’ha dut a terme en el marc del programa d’estudis de Doctorat en 
Continguts de Comunicació a l’Era Digital del Departament de Comunicació Audiovisual i 
Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), sota la direcció de la Dra. 
Amparo Huertas Bailén, professora titular d’aquest departament i directora de l’InCom-
UAB. 
http://www.webcitation.org/6q2Fd8vNU 
 

• 20–10–2016 
L’InCom-UAB col·labora en el Seminari Pensar lo Real (Bogotà, Colòmbia) 
L’InCom-UAB consolida les seves actuacions a l’entorn de la comunicació crítica i les 
pràctiques documentals amb la participació de Maria Luna, membre de l’InCom-UAB i 
ALADOS Colombia, des de la Coordinació Acadèmica del Seminari Internacional Pensar lo 
Real 
http://www.webcitation.org/6q2Fxp7qj 

 
• 24–10–2016 

Miradas Periféricas. Las nuevas epistemologías de la Comunicación en Brasil y en 
Portugal, nou eBook InCom-UAB Publicacions 
L’obra es proposa presentar una nova etnografia capaç de lliurar visions critiques 
respecte de l’acció protagonista de col·lectius i individus, en un passat subestimats per 
una mica de prejudici intel·lectual que encara actua, silenciosament, en els passadissos 
acadèmics i en la mirada despòtica dels grans media. 
http://www.webcitation.org/6q2G5IMLP 

 
• 28–10–2016 

L’investigador David Domingo, coeditor d’un monogràfic sobre comunicació local a la 
revista Sur le journalisme – About Journalism – Sobre jornalismo 
La crida per a presentar contribucions per a aquest monogràfic, coeditat juntament amb 
Josep Àngel Guimerà i Orts (UAB) i Andy Williams (Cardiff University), romandrà obert 
fins el 30 de març de 2017. 
http://www.webcitation.org/6q2GFSvGi 
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• 31–10–2016 

Amparo Huertas Bailén presenta una ponència en el col·loqui internacional Migrations 
contemporaines, territorialité, information et communication médiatisées, el 4 de 
novembre, a Clermont Ferrand (França) 
La directora de l’InCom-UAB també es membre del comitè científic internacional 
d’aquest congrés, que es duu a terme en el marc d’un programa de recerca 
pluridisciplinària finançat per la Maison des Sciences de l'Homme de Clermont Ferrand 
(MSH), dedicat a “les Migracions i els vincles socials: cap a innovacions territorials”. 
http://www.webcitation.org/6q2GNJomb 
 

• 08–08–2016 
Konstantinos Michalopoulos (Aristotle University of Thessaloniki, Grècia) realitza una 
estada de pràctiques a l’InCom-UAB, en el marc del programa europeu Erasmus+ 
L’estudiant grec s’incorpora a l’equip de l’InCom-UAB per a realitzar una estada de 
pràctiques de tres mesos en el marc del programa europeu Erasmus+. La tutora de la 
seva estada és la directora de l’InCom-UAB, Amparo Huertas Bailén. 
http://www.webcitation.org/6q2GVLtzi 
 

• 09–11–2016 
Pablo Medina, autor principal d’un article sobre el valor de marca dels hospitals a 
través de Facebook, publicat a la revista Observatorio (OBS*) 
L’article, escrit per Pablo Medina (InCom-UAB), Pilar Buil (Universitat Internacional de 
Catalunya) i de Robert L. Heath (University of Houston, Texas), estudia l’impacte 
estratègic de les xarxes socials en la difusió del valor de marca dels hospitals, a través de 
l’anàlisi dels perfils de Facebook de 400 hospitals dels Estats Units 
http://www.webcitation.org/6q2GjhANh 
 

• 14–11–2016 
L’InCom-UAB col·labora amb la XIII Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya 
El 21 de novembre es projectarà a la Sala Cinema de la UAB la pel·lícula Aprenent a 
conduir (Isabel Coixet, 2014) amb la participació de Gagandeep Singh, membre de la 
comunitat sikh de Catalunya. La coordinació d’aquesta activitat ha estat possible gràcies 
a la col·laboració de l’InCom-UAB amb aquesta mostra, organitzada per la Direcció 
General d’Afers Religiosos del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
http://www.webcitation.org/6q2GtUrmS 

 
• 15–10–2016 

Amparo Huertas Bailén modera una taula rodona a la Jornada professional del Festival 
Internacional de Cinema de Tarragona (REC) 2016 
La directora de l’InCom-UAB participa en la ‘Jornada professional: viralitzar la 
multipantalla’, on es presentarà el projecte transmèdia paneuropeu YIDOCM sobre el 
canvi climàtic i les migracions (Programa Erasmus+). L’activitat es celebrarà el 3 de 
desembre al matí a l’Espai Turisme (Tarragona). Entrada gratuïta amb inscripció. 
http://www.webcitation.org/6q2GzysyS 
 

• 16–11–2016 
Activismo digital y nuevos modos de ciudadanía: Una mirada global, nou eBook de la 
col·lecció ‘InCom-UAB Publicacions’ 
L’obra, editada per José Candón Mena (Universidad de Sevilla) i Lucía Benítez Eyzaguirre 
(Universidad de Cádiz i investigadora del InCom-UAB), és fruit de la col·laboració 

http://www.webcitation.org/6q2GNJomb
http://www.webcitation.org/6q2GVLtzi
http://www.webcitation.org/6q2GjhANh
http://www.webcitation.org/6q2GtUrmS
http://www.webcitation.org/6q2GzysyS
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acadèmica entre l’InCom-UAB i el Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, 
Política y Cambio Social (COMPOLITICAS) de la Universidad de Sevilla. 
http://www.webcitation.org/6q2LgzaHS 

 
• 17–11–2016 

Cine diaspórico iberoamericano, nou llibre de la col·lecció Atlántica de Comunicación 
(Editorial UOC/ InCom-UAB) 
L’obra, escrita per l’investigador brasiler Rafael Tassi Teixeira, es converteix en el vuitè 
volum de la col·lecció Atlántica de Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB), dirigida 
per les investigadores de l’Institut Amparo Huertas Bailén i Denise Cogo. 
http://www.webcitation.org/6q2Ltthhk 

 
• 18–11–2016 

Miquel de Moragas i Spà és entrevistat al programa ‘Terrícoles’ (Btv) i a Barcelona 
Metròpolis, per parlar del seu llibre Barcelona, ciutat simbòlica 
El catedràtic emèrit de comunicació (UAB) i fundador de l’InCom-UAB ha estat 
entrevistat pel periodista Antonio Baños el dilluns 14 de novembre, al programa 
‘Terrícoles’, per parlar sobre el seu últim llibre, centrat en els símbols de la ciutat comtal, 
en les seves múltiples dimensions. Anteriorment havia estat entrevistat per Catalina 
Gayà per a un reportatge publicat a la revista Barcelona Metròpolis. 
http://www.webcitation.org/6q2M6R5XE 

 
• 22–11–2016 

Emilio Fernández Peña, nomenat ‘Correspondent editor’ de la revista Media, 
Culture & Society (Sage Publishing) 
L’investigador és director del Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB) i també 
responsable del grup Comunicació i Esport de l’Institut de la Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). 
http://www.webcitation.org/6q2MLmBM0 

 
• 22–11–2016 

Membres de l’InCom-UAB presenten comunicacions en el VIII Congreso Internacional 
Latina de Comunicación Social (2016) 
Ruth S. Contreras, directora de l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment 
(OCVE InCom-UAB/UVic-UCC), i José Luis Terrón, director del grup Comunicació i Salut 
(InCom-UAB), presenten com a autors principals respectives comunicacions en el VIII 
Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, que es desenvoluparà a la 
Universidad de la Laguna (Canàries), entre el 2 i el 9 de desembre de 2016. 
http://www.webcitation.org/6q2MZOGch 

 
• 28–11–2016 

Balanç final positiu del projecte finançat per la FAS destinat a la sensibilització sobre 
les realitats indígenes 
L'InCom-UAB ha desenvolupat el projecte “Apropant-nos a les realitats socioculturals, 
lluites i resistències de les comunitats indígenes d’Amèrica Llatina” durant el curs 
2015‒2016, finançat per la Fundació Autònoma Solidària (UAB). 
http://www.webcitation.org/6q2MralJn 

 
 
 
 

http://www.webcitation.org/6q2LgzaHS
http://www.webcitation.org/6q2Ltthhk
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=263
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=263
http://www.webcitation.org/6q2M6R5XE
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=264
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=264
http://www.webcitation.org/6q2MLmBM0
http://www.webcitation.org/6q2MZOGch
http://www.webcitation.org/6q2MralJn
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• 29–11–2016 

Reunió de treball de l’equip de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2015‒2016, el 
25 de novembre, a Barcelona 
L’Informe de la comunicació a Catalunya és una obra col·lectiva biennal, creada per 
l’InCom-UAB l’any 2000, i que ha comptat ininterrompudament amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya i el patrocini de Gas Natural Fenosa. Per a les dues darreres 
edicions, la publicació també ha comptat amb la subscripció institucional de 
l’Ajuntament de Barcelona, el Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Societat Catalana 
de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. 
http://www.webcitation.org/6q2N03NUf 
 

• 07–12–2016 
Gabriela Marques Gonçalves i Simón Vialás Fernández, nous membres de l’InCom-UAB 
El Consell de direcció de l’InCom-UAB va aprovar l’11 de novembre passat la 
incorporació de Gabriela Marques Gonçalves i de Simon Vialás Fernández, estudiants de 
doctorat a la UAB, a l’Institut. S’amplia així el col·leciu format per investigadors en 
formació al nostre centre. 
http://www.webcitation.org/6q2NCPwTR 

 
• 12–12–2016 

La investigadora Maria Luna s’incorpora oficialment al Grup Internacional d’Estudis 
sobre Comunicació i Cultura (2014/SGR-01594) 
Maria Luna, doctora en Continguts de Comunicació a l’Era Digital per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB), és membre del grup consolidat de recerca coordinat per 
Amparo Huertas Bailén, directora de l’InCom-UAB, des d’octubre del 2016. 
http://www.webcitation.org/6q2NRvdpF 

 
• 15–12–2016 

El Portal de la Comunicació (InCom-UAB) publica la segona part de la Lliçó sobre 
Umberto Eco 
Tanius Karam, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), és l’autor 
dels dos textos. Aquesta segona part està dedicada al treball d’Umberto Eco sobre la 
teoria literària, mentre que la primera es va centrar en la seva figura com a un dels 
“clàssics” de la investigació de la comunicació. 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=270 

 
• 20–12–2016 

La directora de l’InCom-UAB Amparo Huertas Bailén forma part de la comissió editorial 
de la revista Comunicação, Mídia e Consumo 
Aquesta publicació científica quadrimestral, nascuda l’any 2004, és una iniciativa del 
Programa de Pós-graduação em Comunicação e Práticas de Consumo de l’Escola 
Superior de Propaganda e Marketing(ESPM), de São Paulo(Brasil). Una de les dues 
editores en cap és Denise Cogo, també investigadora de l’InCom-UAB. 
http://www.webcitation.org/6q2Na2XnC 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.webcitation.org/6q2N03NUf
http://www.webcitation.org/6q2NCPwTR
http://www.webcitation.org/6q2NRvdpF
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• 21–12–2016 

Reunió anual del Consell de l'InCom-UAB 
La reunió anual del Consell de l'Institut es va dur a terme el passat 16 de desembre. 
L'objectiu de la trobada va ser fer balanç de totes les activitats desenvolupades durant 
l'any 2016, així com explicar les principals actuacions previstes per al 2017. 
http://www.webcitation.org/6q2NfgHEq 

 
• 22–12–2016 

L’InCom-UAB us desitja unes bones festes i un bon any nou 2017 ple de noves 
oportunitats i bones idees 
http://www.webcitation.org/6q2NlTy2g 

http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=272
http://www.webcitation.org/6q2NfgHEq
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=273
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=273
http://www.webcitation.org/6q2NlTy2g
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13. L’InCom-UAB als mitjans (Recull de premsa) 

 
• Text de Miquel de Moragas i Spà sobre les aportacions d’Umberto Eco als estudis de 

les ciències de la comunicació, en motiu de la mort del sociòleg i escriptor italià 
 
25–02–2016 
Ara i Ara.cat 
MORAGAS I SPÀ, Miquel de (2016): “‘Andiamo’ a la Rambla (article d’opinió de Miquel de 
Moragas i Spà” [En línia]. Ara, 20 de febrer [edició digital]; 21 de febrer [edició en 
paper]. 
http://www.ara.cat/cultura/Eco-que-semiotica-seva-Barcelona_0_1526847381.html 

 
 
 

• Entrevista a Miquel Vidal Villoria (enginyer i investigador col·laborador de l’InCom-
UAB), sobre l’escletxa digital a la ciutat de Barcelona. A càrrec del periodista Albert 
Ribas (grup Comunicació21 i LíniaSants) 
 
25–02–2016 
Comunicacio21.cat 
Barcelona, una ciutat digital amb algunes mancances (article d’Albert Ribas) 
http://www.webcitation.org/6fYdVB9t8 
 
LíniaSants (Grup Comunicacio21) 
Barcelona, una ciutat digital amb algunes mancances (article d’Albert Ribas) 
http://www.webcitation.org/6fYdYBoYC 
 
Versió en paper (format ISSUU):  
http://www.webcitation.org/6fYdb45dt 
 
Blackpool Digital / @Blackpoolers 
El ingeniero y colaborador de @portal_com, @allmandring es entrevistado por 
@liniaxarxa sobre la #BrechaDigital 
http://www.webcitation.org/6fYdsBIUi 

 
 
 
• Entrevista a José Luis Terrón (investigador de l’InCom-UAB, professor titular del 

Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB i expert en 
comunicació i salut). A càrrec del periodista R. García (La Nueva España) 
 
12–04–2016 
La nueva España (pàg. 6). 
José Luis Terrón: “Consumo de droga sempre ha habito, el prohibicionisme no 
lleva a ningún lado” 
L’entrevista, publicada en l’edició en paper i en línia, el divendres 8 d’abril, 
reflexiona sobre l’evolució del consum de drogues i les conseqüències socials davant 
de discursos que defensen la prohibició del consum de drogues, coincidint amb la 

http://www.ara.cat/cultura/Eco-que-semiotica-seva-Barcelona_0_1526847381.html
http://www.webcitation.org/6fYdVB9t8
http://www.webcitation.org/6fYdYBoYC
http://www.webcitation.org/6fYdb45dt
https://twitter.com/portal_com
https://twitter.com/allmandring
https://twitter.com/liniaxarxa
https://twitter.com/hashtag/BrechaDigital?src=hash
http://www.webcitation.org/6fYdsBIUi
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participació de José Luis Terrón a la XXII Jornada Municipal sobre Drogas de 
Gijón, celebrada el dijous 7 de abril.  
http://www.webcitation.org/6pz89cUwx 

 
 
 
• Temes d’actualitat del Portal de la Comunicació (InCom-UAB). Notícia sobre l’impacte 

turístic Joc de trons 
 

09–07–2016 
www.Finanzas.com 
Portal turístico Peñíscola recibe 28 % más de visitas desde Juego de Tronos 
http://www.webcitation.org/6iy0mWrHR 

 
 
 

• Difusió llibre editat per Ruth S. Contreas i Jose Luis Eguia Gamificación en aulas 
universitarias (2016) , publicat en format d’eBook, per InCom-UAB Publicacions 
 
20–07–2016 
El9Nou.cat 
“Una professora de la UVic_UCC coordina la redacció dle primer llibre a l’Estat sobre 
gamifiació en aules universitàries 
http://www.webcitation.org/6q2XnXJh7 

http://www.webcitation.org/6pz89cUwx
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20160709/portal-turistico-peniscola-recibe-3444774.html
http://www.webcitation.org/6iy0mWrHR
http://www.webcitation.org/6q2XnXJh7


Memòria InCom-UAB 2016 
  

 

93 

 

14. Pressupost 2016 
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Pressupost 2016 
 
14.1. Ingressos InCom-UAB 
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14.2. Despeses InCom-UAB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Memòria InCom-UAB 2016 
  

 

96 

 


