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1. L’InCom-UAB en xifres 

Fets destacats 

• El 9 de juny de 2017 s’ha presentat públicament l’Observatori de la Comunicació de 
Catalunya (OCC InCom-UAB). 

• El 28 de setembre de 2017 s’ha presentat la novena edició de l’Informe de la 
comunicació a Catalunya 2015‒2016. 

• El 18 de desembre de 2017 l’InCom-UAB ha commemorat el 20è aniversari de la seva 
fundació. 

 
Equip humà 

• 76 investigadors/es: 
- Amb representació de 8 universitats catalanes (UAB, UdG, UdL, UPF, URV, UIC, URL, 

UVic / UCC) 
- Procedents de 7 països diferents (Argentina, 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 (2017/SGR-760) 
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 
2017–2019 (referència 2017/SGR-760), segons la resolució provisional feta pública el 5 de 
febrer de 2018. 
Coordinadora: Dra. Amparo Huertas Bailén 
 
Línies de recerca 

• 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 
Espinosa 

• Comunicació, Esport i Jocs Olímpics (InCom-UAB / CEO-UAB) – Dr. Emilio Fernádez Peña 
 
Portal de la Comunicació (InCom-UAB), 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 2017 s’han publicat al Portal de la Comunicació (InCom-UAB) 17 dossiers, 14 
ressenyes, 5 lliçons i 8 vídeos al canal PortalCOM TV, a Youtube. 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 26.232 seguidors i a Twitter es compta amb 7.414 seguidors. El perfil 
dels usuaris és un 65% de dones i un 35% d’homes, amb una mitjana d'entre 25 i 34 anys. 
S’han publicat 85.420 posts/twitts. 
 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) 
El contingut de l’OCC InCom-UAB s’adreça als sectors acadèmic i professional. 
L’Informe de la comunicació a Catalunya ocupa un espai clau.  
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Durant l’any 2017, s’ha publicat la novena edició de l’Informe de la comunicació a Catalunya 
a la seva secció específica i 30 continguts de producció pròpia (25 cròniques, 3 entrevistes i 2 
ressenyes de llibres). 

 

Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) 
L’Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco) manté 
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 

•   6 convenis, acords i subvencions nous (signats el 2017) 

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

• Col·lecció eBooks de l’InCom-UAB Publicacions: 2 obres l’any 2017 

• Col·lecció Atlántica de Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB): 4 obres el 2017 
 

Formació 

• 4 tesis doctorals finalitzades i 14 tesis doctorals en curs 

• 2 estades d’estudiants de grau (UAB) en pràctiques 

• 1 estada d’un estudiant de grau (internacional) en pràctiques (Erasmus+) 

• 3 estades d’investigació postdoctoral  
 
Estades d’investigació a l’exterior 

• 1 estada postdoctoral a Heidelberg (Alemanya) 
 
Investigació i transferència del coneixement 

• 2 projectes de recerca competitius liderats 

• 3 projectes de recerca competitius participats 

• 2 llibres editats 

• 2 llibres coordinats 

• 2 llibres en col·laboració 

• 2 llibres escrits 

• 1 llibre traduït 

• 13 capítols de llibre 

• 2 guies de recomanacions 

• 13 articles científics 

• 22 contribucions a congressos, jornades i seminaris 

• 1 contribució com a membre de jurats 

• Organització de 3 activitats culturals 

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

Web institucional de l’InCom-UAB 

• 103 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 

 
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 
CEREZUELA, Berta 
REGUERO i JIMÉNEZ, Núria 

 

Responsables de projectes 

Grup Internacional d'Estudis sobre Comunicació i Cultura InCom-UAB (2017/SGR-760) 
Coordinadora: HUERTAS BAILÉN, Amparo 
 
Portal de la Comunicació InCom-UAB 
G. SEDO, Ramón 
 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) 
HUERTAS BAILÉN, Amparo 
 
Informe de la comunicació a Catalunya 2015‒2016 
CIVIL i SERRA, Marta; CORBELLA CORDOMÍ, Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ i 
SALAZAR, Joan 
 
Càtedra Unesco de Comunicació InCom-UAB  
MONTERO, María Dolores 
 
Col·lecció eBooks InCom-UAB Publicacions 
TERRÓN BLANCO, José Luis 
 
Col·lecció Atlántica de Comunicación Editorial UOC / InCom-UAB 
COGO, Denise; HUERTAS BAILÉN, Amparo 
 
Línia de recerca Comunicació, Migració i Ciutadania (CMC InCom-UAB)  
HUERTAS BAILÉN, Amparo 
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Línia de recerca Comunicació i Responsabilitat Social (ComRess InCom-UAB)  
FERRÉ PAVIA, Carme 
 
Línia de recerca Comunicació i Salut (InCom-UAB) 
TERRÓN BLANCO, José Luis 
 
Línia de recerca Comunicació, Esport i Jocs Olímpics (InCom-UAB / CEO-UAB) 
FERNANDEZ PEÑA, Emilio 
 
Línea de recerca Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB) 
CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S. 

 
 
Investigadors/res 
B BÀSQUENS, Verònica I. 

(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB) 
 
BASSOLS, Margarida 
(Llengua i Mèdia, UAB) 

 
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 

(En Directe - Plurals SL) 

 
 
C  CALLEJO GALLEGO, Manuel Javier 

(Departamento de Sociología I, Universidad Nacional de Educación a Distancia) 
 
CANO, Lorena 

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

(Llengua i Mèdia, UAB) 

 
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) 
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GUTIÉRREZ, Carlos A. 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB) 
 
 

J JAUME, Mònica 

(Consorci per a la Normalització Lingüística) 
 
 

H HUMANES, María Luisa 
(Departamento Ciencias de la Comunicació y Sociología, Universidad Rey Juan Carlos) 
 

HUERTAS BAILÉN, Amparo 

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

K KENNETT, Chris 
(La Salle Business Engineering School, URL) 

 
 

L LABIO, Aurora 

(Departamento de Periodismo II, Universidad de Sevilla) 
 
LALLANA, Ibone 

(Fundació Barcelona Olímpica) 
 
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 MARTÍNEZ, Pedro Javier 

(Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya) 
 
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) 
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MONTAGUT, Marta 

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

MONTERO, María Dolores 

(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultural, Universitat Autònoma de Barcelona; InCom-UAB) 
 

MORAGAS I SPÀ, Miquel de 

(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultural, Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB; CEO-UAB) 
 
MORALES MORANTE, Fernando 

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

N NUNES DE SOUSA, Ana Lúcia 

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

P PEÑAFIEL, Carmen 

(Departamento de Periodismo, Universidad del País Vasco/Euskal Erriko Unibertsitatea) 
 
PONTE, Cristina 

(Universidade Nova de Lisboa, Portugal) 
 
PUIG GONZÁLEZ, Quim 

(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
PUIG LOBATO, 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) 
 
RICO, Albert 

(Llengua i Mèdia, UAB) 
 
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; CEO-UAB) 
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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) 
 
SEGARRA, Mila 

(Llengua i Mèdia, UAB) 
 

SORIANO, Jaume 

(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
SUBERVI, Federico 

(Consultor sobre Comunicació/Mitjans Llatins, EUA) 

 
T TAMAYO ACEVEDO, Mónica Isabel 

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

 
TANDIAN, Aly 

(Université Gaston Berger de Sant-Louis, Senegal) 
 
TERRÓN BLANCO, José Luis 
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TESO ALONSO, Gemma 
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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 2017. 
 
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 
2017–2019 (referència 2017/SGR-760), segons la resolució provisional feta pública el 5 de 
febrer de 2018. 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 
– Màrqueting d’esdeveniments i elaboració de sistemes de seguiment i avaluació 

(indicadors) 
 
Enllaç web 
(en construcció després de l’última resolució del 5 de febrer de 2018) 
 
 
L’equip 
 
Coordinadora: 
HUERTAS BAILÉN, Amparo 

(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, UAB; InCom-UAB) 
 

Investigadors/es Doctors/es  
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) 

 
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) 

 
LUNA, Maria 
(Tecnocampus Mataró; Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB) 

 
MORAGAS I SPÀ, Miquel de 
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona; InCom-UAB; CEO-UAB) 

 
PUIG GONZÁLEZ, Joaquim 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, UAB) 

 
SANTAMARIA, Laura 
(Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental; Llengua i Mèdia, UAB) 
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TERRÓN BLANCO, José Luis 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona; InCom-UAB) 

 
 
Investigadors/Es no Doctors/es 
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) 

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

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

 
Membres col·laboradors externs 
BENÍTEZ EYZAGUIRRE, Lucía 
(Departamento de Márketing y Comunicación, Universidad de Cádiz) 

 
BRUNAT, Gemma 
(En Directe - Plurals SL) 

 
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) 

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

 
GUERRA PALMERO, María José 
(Universidad de La Laguna) 

 
JAUME, Mònica 
(Consorci Normalització Lingüsítica) 

 
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) 

 
QUINTAS FROUFE, Natalia 
(Universidade da Coruña) 

 
RAMIREZ LEYVA, Flor Micaela 
(Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, Mèxic) 



Memòria InCom-UAB 2017 
  

 

16 

 

 
RIZO, Marta 
(Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Mèxic) 

 
DE SALVADOR AGRA, Saleta 
(Universidad de Vigo) 

 
SUBERVI, Federico 

(Consultor sobre Comunicació/Mitjans Llatins, EUA) 

 
TANDIAN, Aly 
(Université Gaston Berger de Sant-Louis, Senegal) 

 
TESO ALONSO, Gemma 
(Consejería de Educación, Comunidad de Madrid) 

 
VILLAPLANA, Virginia 
(Universidad de Murcia) 

 
ZURIAN, Francisco A. 
(Universidad Complutense de Madrid) 
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3.3. 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. Actualment el seu principal objecte d’estudi és el procés d’adaptació de 
la població migrant a partir de l’anàlisi del seu consum cultural, però els seus interessos 
tracten la interculturalitat i la diversitat en un sentit global. 
 
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 
– Educació 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 
ESPINOSA MIRABET, Sílvia 
(Departament de Filologia i Comunicació, Universitat de Girona) 

 
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) 

 
LUNA, Maria 

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

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

PUIG GONZÁLEZ, Joaquim 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, UAB) 

 
QUINTAS FROUFE, Natalia 
(Universidade da Coruña) 

 
 

http://incom.uab.cat/cmc
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SALVADOR AGRA, Saleta de 

(Universidad de Vigo; InCom-UAB) 

 
SANTAMARIA, Laura 
(Departament de Traducció i d’Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental, Universitat Autònoma de Barcelona; 
Llengua i Mèdia-UAB) 
 

TERRÓN Blanco, Jose Luis 

(Departament de Comunicació Audioviosual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona; InCom-UAB) 
 
 
Membres col·laboradors/es 
BENÍTEZ EYZAGUIRRE, Lucía 

(Departamento de Márketing y Comunicación, Universidad de Cádiz) 
 

COGO, Denise 

(Universidade do Vale do Rio dos Sinos-Unisinos, Brasil) 
 
FRANCO COELHO, Rafael 
(Universidade Federal de Goiás, Brasil) 

 
GUERRA PALMERO, María José 
(Universidad de La Laguna) 

 
TESO ALONSO, Gemma  
(Instituto Puerta Bonita, Madrid; InCom-UAB) 
 
VILLAPLANA, Virginia 
(Universidad de Murcia) 

 
ZURIAN, Francisco A. 
(Investigador Principal GECA; Universidad Complutense de Madrid) 
 
 
Personal en formació 
MARQUES GONÇALVES, Gabriela 

(Facultad Araguaia de Goiania, Brasil; InCom-UAB) 
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3.4. 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, Universitat Autònoma de Barcelona, UAB; InCom-UAB) 
 
Investigadors/es 
CARRILLO, Nereida 

(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
GAYÀ, Catalina 

(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 
LÓPEZ, Bernat 

(Departament d’Estudis de Comunicació, 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) 
 
PERALES, Cristina (UVic-UCC) 

(Grup Comunicació i Responsabilitat Social InCom-UAB) 

Investigadors /es convidats/des 
MELCHOR, Giselle 
(Universidad Nacional Autónoma de México; Universidad Iberoamericnaa de la Ciudad de México) 

http://comress.org/
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3.5. 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 InCom-UAB) 
 

JIMÉNEZ, Mónika 

(Departament de Comunicació, Universitat Pompeu Fabra) 
 

MARTÍNEZ GARCÍA, Luisa de Carmen 

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

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Pedro Javier 

(Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya) 
 

MEDINA AGUERREBERE, Pablo 

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

RAMÍREZ LEYVA, Flor M. 

(Departament de Psicologia del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, Mèxic) 
 

UGARTE, Aitor 

(Editor de Revista de Comunicación y Salud, RCyS) 
 

VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón 

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

 

http://incom.uab.cat/ocs
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3.6. 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 

 
 
Enllaç 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) 
 

GÓMEZ BENOSA, Miquel 
(Coordinador general CEO-UAB; InCom-UAB) 
 

CEREZUELA MARTÍNEZ, Berta  
(Cap projectes i documentació CEO-UAB) 
 

Col·laboradors acadèmics UAB 
BRUNET, Ferran 

(Departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 

LUZÓN, Virginia 

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

http://ceo.uab.cat/
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MUÑOZ, Francesc 

(Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 

PRAT, Maria 

(Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 

RAMAJO, Natividad 

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

TARRAZÓN, Maria Antònia 

(Departament d'Empresa, Universitat Autònoma de Barcelona) 
 

Personal en formació 
ARAGÓN, Alberto 
FIGUERA, Oriol  
MALANSKI, Daniel  
NIETO, Adolfo 
PAPAIONOU, Ioannis 
PARDO GILA, José Manuel 
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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.net/ocve 
 
 
Equip 
Directora 
CONTRERAS ESPINOSA, 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) 
 

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) 
 
 

http://incom-uab.net/ocve
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RIBES, Francesc Xavier 

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

TERRÓN, José Luis 

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

VILLEGAS, Eva 

(La Salle – Universitat Ramon Llull) 

 
Colaborador/es externs/es 
 
AFONSO, Ana Paula    MARCANO, Beatriz 

(Universidade de Coimbra, Portugal)   (Universidad Internacional de la Rioja) 
 

BORRALLERAS, Cristina    MEALHA, Óscar 

(Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya)  (Universidade de Aveiro, Portugal) 
 

CARIBÉ, Andersen    PEREDA, Alexandre 

(Universidade do Estado da Bahia, Brasil)   (Eurecat) 
 

CARVALHO, Ana Amélia    REIFS, David 

(Universidade de Coimbra, Portugal)   (Seidor Lab) 
 

COUTINHO, Isa     REIG, Ramon 

(Universidade do Estado da Bahia, Brasil)   (Universitat de Vic – Universitat Central de 
Catalunya) 
 

DOS SANTOS PETRY, Arlete    REIS, Luís Paulo 

(Universidade de São Paulo, Brasil)   (University of Minho, Portugal) 
 

ESCRIBANO, Flavio    REVUELTA DOMÍNGUEZ, Francisco 
Ignacio 

(GECON, Fundación Iberoamericana del Conocimiento)  (Universidad de Extremadura) 
 

FERNÁNDEZ, Marta    ROQUE, Licinio 

(Universidad Rey Juan Carlos)    (Universidade de Coimbra, Portugal) 
 

GALLEGO DURAN, Francisco José   SILVA, Frutuoso 

(Universidad de Alicante)    (Universidade da Beira Interior, Portugal) 
 

GIFREU, Arnau     SOLANO ALBAJES, Lluís 

(Universitat Pompeu Fabra)    (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 

HILDEBRAND, Renato    ZAGALO, Nelson 

(Universidade Estadual de Campinas, Brasil)   (Universidade do Minho, Portugal) 
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4. Convenis, acords i subvencions vigents  

Convenis, acords i subvencions signats el 2017 

• Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC). Conveni específic 
pel redisseny del web institucional de l’AE-IC. 

• Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC). Conveni específic de 
suport a la secretaria tècnica de l’AE-IC. 

• Centro de Investigación de la Comunicación de la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo (Funglode). Acord per a l’assessorment i anàlisi del projecte de recerca La 
televisión en las provincias dominicanes, amb una mirada crítica feta des de l’exterior. 

• Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (UAB), conveni per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes (curs 2017‒2018). 

• Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència, subvenció relativa tasques 
de suport a l’activitat de l’Observatori de la Comunicació a Catalunyas (OCC InCom-
UAB) i potenciació del Portal de la 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 2017–2019, al Grup Internacional d’Estudis 
sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB). 

 

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. 

• 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. 

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

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

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

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

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

• Escola de Noves Tecnologies (Universitat de Barcelona), conveni marc de col·laboració 
en matèria de comunicació i videojocs. 
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• Escola Superior de Disseny Eina, conveni per a la realització d’estades de pràctiques 
d’alumnes. 

• Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia (UAB), conveni per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes (curs 2016‒2017). 

• Facultat de Ciències de Comunicació (UAB), conveni per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes. 

• 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”. 

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

• Fundació Ictus / Malaltia Vascular, conveni marc de col·laboració en matèria de 
comunicació i salut. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Organització de les Nacions Unides per a l´Educació i la Cultura (UNESCO), conveni 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. 

• 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. 
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• 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 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” (2015–2017) 

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: (5, primer trimestre 2017) Amparo HUERTAS BAILÉN 
(investigadora principal); José Luis TERRÓN BLANCO; Yolanda 
MARTÍNEZ SUÁREZ; Saleta de SALVADOR AGRA; Maria LUNA 

 
 
5.1.2. “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)” (2016–2018) 

Investigadora principal: Dra. Maria Corominas Piulats 

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

Jornalismo 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 Jornalismo 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. “Metodologías y modelos de información para el seguimiento de la acción de los 
responsables de los gobiernos locales y la rendición de cuentas” (2016–2018)  

Projecte d’R+D: Modalitat: Reptes per a la Societat 

Investigadora principal: MORENO, Amparo; SIMELIO, Núria 

Entitat finançadora:  Ministeri d’Economia i Competitivitat, Govern d’Espanya 

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) 
 
 
5.2.2. “Redes sociales y fútbol: violencia, participación de los públicos y ecología de la 
comunicación” (2016‒2018) 

Projecte d’R+D: Modalitat: Reptes per a al Societat 

Investigador principal: FERNÁNDEZ PEÑA, Emilio 

Entitat finançadora:  Ministeri d’Economia i Competitivitat, Govern d’Espanya 

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) 
 
 
5.2.3. “Youngsters I.Doc Makers (YIDOCM). Youngsters, New Technologies, Media & Vet in 
the European Audiovisual Context”(2015‒2017) 
 
Projecte amb participació no formal de l’InCom-UAB 
 
Tipus de projecte: Programa Erasmus Plus 2015. Projecte d’innovació 

audiovisual educativa 

Entitat finançadora:  Comissió Europea (Programa Erasmus Plus 2015) 

Període de vigència: 2015 a 2017 

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. 
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6. Produccions i col·laboracions científiques  

6.1. Edició, coordinació i col·laboració de llibres 

 
Edició 

• CIVIL I SERRA, Marta; CORBELLA I CORDOMÍ, Joan; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ I SALAZAR, Joan, 
eds. (2017): Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016 [En línia]. Bellaterra: 
Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona; Barcelona: 
Generalitat de Catalunya, col·lecció Lexikon Informes, núm. 5. 
http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz 
 

• MORAGAS I SPÀ, Miquel de; TERRÓN BLANCO, José Luis; RINCÓN, Omar, eds. (2017): De los 
medios a las mediaciones de Jesús Martín Barbero, 30 años después [En línia]. Bellaterra: 
Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB): 
InCom-UAB Publicacions, núm. 14. ISBN: 978-84-947521-5-5. 
http://incom.uab.cat/download/eBook_incomuab_14.pdf 

 
Coordinació 
• CUESTA, Usbaldo; PEÑAFIEL, Carmen; TERRÓN, José Luis; BUSTAMANTE, Edilson; GASPAR, Sandra, 

coords. (2017): Comunicación y Salud. Madrid: Dextra Editorial, 684 págs. ISBN: 978-84-
16898-20-6 (impreso); 978-84-16898-21-3 (digital). 
http://www.dextraeditorial.com/tienda/c/50/comunicacion/salud 
 

• TERRÓN, José Luis; PEÑAFIEL, Carmen; CATALÁN, Daniel, coords. (2017): Avances en 
investigación y buenas prácticas en comunicación y salud, Cuadernos Artesanos de 
Comunicación (número 123) [En línia]. La Laguna (Tenerife): Sociedad Latina de 
Comunicación Social. ISBN: 978-84-16458-80-6. 
http://www.cuadernosartesanos.org/2017/cac123.pdf 

 
Col·laboració de llibres 
L’Observatori de Comunicació, Videojocs i entreteniment (OCVE InCom-UAB/UVic-UCC) ha 
col·laborat en l’elaboració de dos llibres sobre l’estat dels videojocs a Catalunya i a Espanya: 

 

• ASSOCIACIÓ ESPANYOLA D’EMPRESES PRODUCTORES I DESENOVLUPADORES DE VIDEOJOCS I SOFTWARE 

D’ENTRETENIMENTS (DEV) (2017): Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2016 
[En línia]. Madrid: DEV, amb la col·laboració de l’OCVE (InCom-UAB / UVic-UCC). 
http://www.webcitation.org/6txadtgA6 

 

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS PRODUCTORAS Y DESARROLLADORAS DE VIDEOJUEGOS Y SOFTWARE 

DE ENTRETENIMIENTOS (DEV) (2017): Libro Blanco del desarrollo espanyol de videojuegos 
2017 [En línia]. Madrid: DEV, amb la col·laboració de l’OCVE (InCom-UAB / UVic-UCC).  
http://www.dev.org.es/images/stories/docs/libro%20blanco%20dev%202017.pdf 

 

6.2. Llibres complets 

• MORALES MORANTE, Luis Fernando (2017): Editing and Montage in Internactional Film and 
Video. Theroy and Technique. London: Focal Press. ISBN 978-1138244085 
 

• OLLÉ, Candela; CEREZUELA, Berta (2017): Gestión de proyectos paso a paso. Barcelona: 
Editorial UOC, col·lecció El Profesional de la Información. ISBN: 9788491169116. 

 

http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz
http://incom.uab.cat/download/eBook_incomuab_14.pdf
http://www.dextraeditorial.com/tienda/c/50/comunicacion/salud
http://www.cuadernosartesanos.org/2017/cac123.pdf
http://www.webcitation.org/6txadtgA6
http://www.dev.org.es/images/stories/docs/libro%20blanco%20dev%202017.pdf
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6.3. Traducció de llibres 

• CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S. Traductora de l’obra: 
GAMA ALVES, Lyn Rosalina (2017): Game Over. Juegos Electrónicos y ciolencia. Barcelona. 
Editorial UOC, InCom-UAB. Col·lecció Atlántica de Comunicación, núm. 22. ISBN: 978-84-
9116-644-3. 

 

6.4. Capítols de llibre 

• CIVIL I SERRA, Marta (2017): “Els estudis universitaris i la recerca en comunicació”, a CIVIL I 

SERRA, Marta; CORBELLA I CORDOMÍ, Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ I SALAZAR, Joan, eds.: 
Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016 [En línia]. Bellaterra: Institut de la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona; Barcelona: Generalitat de 
Catalunya, col·lecció Lexikon Informes, núm. 5, pàgs. 256‒277. ISSN: 2014-2773. 
http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz 
 

• CIVIL I SERRA, Marta; CORBELLA I CORDOMÍ, Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ I SALAZAR, Joan 

(2017): “Introducció”, a CIVIL I SERRA, Marta; CORBELLA I CORDOMÍ, Joan M.; FERRÉ PAVIA, 
Carme; SABATÉ I SALAZAR, Joan, eds.: Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016 [En 
línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona; 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, col·lecció Lexikon Informes, núm. 5, pàgs. 15‒19. 
ISSN: 2014-2773. 
http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz 

 

• CONTRERAS ESPIONSA, Ruth S. (2017): “Prólogo”, a GAMA ALVES, Lynn Rosalina: Game Over, 
Juegos electrónicos y violència. Barcelona: Editorial UOC / InCom-UAB, col·lecció 
Atlántica de Comunicación, pàgs. 9‒14. 
 

• CONTRERAS ESPIONSA, Ruth S.; EGUIA-GÓMEZ, José Luis; SOLANO ALBAJES, Lluis (2017): “Games 
and learning: the importance of cognitive and affective engagement during game play” 
[En línia]. Actas del V Congreso Internacional de Videojuegos y Educación (CIVE'17). 
Tenerife: Universidad de La Laguna, 7 pàgs. ISBN 978-84-697-3849-8. 
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/6747/CIVE17_paper_53.pdf?sequence=1&
isAllowed=y 
 

• CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S.; RIBES, Xavier (2017): “El videojoc”, a CIVIL I SERRA, Marta; 
CORBELLA I CORDOMÍ, Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ I SALAZAR, Joan, eds.: Informe de la 
comunicació a Catalunya 2015–2016 [En línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona; Barcelona: Generalitat de Catalunya, col·lecció 
Lexikon Informes, núm. 5, pàgs. 197‒205. ISSN: 2014-2773. 
http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz 
 

• CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S.; TARRATS PONTS, Elisenda; EGUIA GÓMEZ, José Luis (2017): 
“Serious games para emprendeduria. Características basadas en el método delphi = 
Serious Games for entrepreneurship. Characteristics based on the delphi method” [En 
línia], a HERRERO GUTIÉRREZ, Francisco Javier; MATEOS, Concha coord.: Del verbo al bit. 
Tenerife: Univerisdad de La Laguna / La Latina, Cuaderonso Artesanos de Comunicación 
(130), pàgs. 1699‒1709. ISBN: 978-84-16458-76-9. 
http://www.revistalatinacs.org/16SLCS/2017_libro/083_Contreras.pdf 
 
 
 

http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz
http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/6747/CIVE17_paper_53.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/6747/CIVE17_paper_53.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz
http://www.revistalatinacs.org/16SLCS/2017_libro/083_Contreras.pdf
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• CORBELLA CORDOMÍ, Joan M (2017): “La premsa”, a CIVIL I SERRA, Marta; CORBELLA I CORDOMÍ, 
Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ I SALAZAR, Joan, eds.: Informe de la comunicació a 
Catalunya 2015–2016 [En línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona; Barcelona: Generalitat de Catalunya, col·lecció Lexikon 
Informes, núm. 5, pàgs. 87‒113. ISSN: 2014-2773. 
http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz 
 

• COROMINAS PIULATS, Maria (2017): “Epíleg”, a CIVIL I SERRA, Marta; CORBELLA I CORDOMÍ, Joan 
M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ I SALAZAR, Joan, eds.: Informe de la comunicació a Catalunya 
2015–2016 [En línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma 
de Barcelona; Barcelona: Generalitat de Catalunya, colección Lexikon Informes, núm. 5, 
pàgs. 280‒289. ISSN: 2014-2773. 
http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz 

 

• FERRÉ PAVIA, Carme (2017): “Espais comunicatius i llengua”, a CIVIL I SERRA, Marta; CORBELLA I 

CORDOMÍ, Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ I SALAZAR, Joan, eds.: Informe de la 
comunicació a Catalunya 2015–2016 [En línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona; Barcelona: Generalitat de Catalunya, col·lecció 
Lexikon Informes, núm. 5, pàgs. 23‒36. ISSN: 2014-2773. 
http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz 
 

• FERRÉ PAVIA, Carme; MONTOYA BERMÚDEZ, Diego (2017): “Los sistemas transmedia en 
procesos políticos como estrategia de politainment”, a BERROCAL GONZALO, Salomé, coord. 
(2017): Politainment, la política espectáculo en los medios de comunicación. València: 
Tirant Humanidades, pàgs. 169‒186. 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2017): “Presentació”, a CIVIL I SERRA, Marta; CORBELLA I CORDOMÍ, 
Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ I SALAZAR, Joan, eds.: Informe de la comunicació a 
Catalunya 2015–2016 [En línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona; Barcelona: Generalitat de Catalunya, col·lecció Lexikon 
Informes, núm. 5, pàgs. 9‒13. ISSN: 2014-2773. http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz 
 

• MENEZES, Carolina; TERRÓN, José Luis (2017): “El tratamiento de la obesidad en los diarios 
brasileños: O Globo y Folha de S. Paulo”, a TERRÓN, José Luis; PEÑAFIEL, Carmen; CATALÁN, 
Daniel, coords.: Avances en investigación y buenas prácticas en comunicación y salud, 
Cuadernos Artesanos de Comunicación (123) [En línia]. La Laguna (Tenerife): Sociedad 
Latina de Comunicación Social. http://www.cuadernosartesanos.org/2017/cac123.pdf 
 

• SABATÉ I SALAZAR, Joan (2017): “Canvis en els hàbits de consum”, a CIVIL I SERRA, Marta; 
CORBELLA I CORDOMÍ, Joan M.; FERRÉ PAVIA, Carme; SABATÉ I SALAZAR, Joan, eds.: Informe de la 
comunicació a Catalunya 2015–2016 [En línia]. Bellaterra: Institut de la Comunicació de 
la Universitat Autònoma de Barcelona; Barcelona: Generalitat de Catalunya, col·lecció 
Lexikon Informes, núm. 5, pàgs. 209‒229. ISSN: 2014-2773. 
http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz
http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz
http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz
http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz
http://www.cuadernosartesanos.org/2017/cac123.pdf
http://www.webcitation.org/6vBiWnNBz
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6.5. Guies de recomanacions 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo; TERRÓN, José Luis; LUNA, Maria (2017): Per un tractament 
mediàtic inclusiu de l’islam [En línia]. Barcelona: Direcció General d’Afers Religiosos, 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya; Bellaterra: Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB). 
ISBN: 978-84-945378-9-9.  
http://observatoricomunicacio.cat/wp-content/uploads/2017/07/guia_1_v2.pdf 

 
• HUERTAS BAILÉN, Amparo; TERRÓN, José Luis; LUNA, Maria (2017): Guia de recomanacions 

per a la planificació de projectes destinats a incrementar l’empoderament tecnològic de 
les dones musulmanes migrants [En línia]. Barcelona: Direcció General d’Afers Religiosos, 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya; Bellaterra: Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB). 
ISBN: 978-84-947521-0-0. 
http://observatoricomunicacio.cat/wp-content/uploads/2017/07/guia_2_v2.pdf 
 
 

6.6. Articles científics 

Editats el 2015 i amb difusió a partir del 2017 
• PERALES GARCÍA, Cristina; FERRÉ-PAVIA, Carme (2015): “‘Twittear’ las protestas sociales: 

¿Información o movilización? El papel de Twitter y de la prensa de referencia en tres 
casos de marchas ciudadanas” [En línia]. Revista Q 10 [Medellín], núm. 19, juliol / 
desembre, 21 pàgs. ISSN: 1909-2814. 
https://revistas.upb.edu.co/index.php/revista_Q/article/view/7703/7025 
 

Editats el 2016 i amb difusió a partir del 2017 
• FERRÉ-PAVIA, Carme; SIMELIO Solá, Núria (2016): “Comentarios sobre inmigración en tres 

periódicos en línea españoles: Aproximación a un discurso racista enmascarado” [En 
línia]. Revista Q 10 [Medellín], núm. 20, pàgs. 137‒156. . ISSN: 1909-2814. DOI: 
10.18566/revistaq.v10n20.a06.  
https://revistas.upb.edu.co/index.php/revista_Q/article/view/7699/7021 

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

argumentativa: el conflicto público en Brasil en las protestas de 2015” [En línia]. Culture, 
language and representation, vol. 16, núm. 2. Pàgs. 57–84. ISSN: 1697-7750. 
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/article/view/2285/1937 

 
Publicats oficialment el 2017 
• BORT-ROIGA, Judit; PUIG-RIBERA, Anna; , CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S.; CHIRVECHES-PÉREZC, 

Emilia;. MARTORIE, Joan C;. GILSONF, Nicholas D; MCKENNAG, Jim (2017): “Monitoring 
sedentary patterns in office employees: validity of an m-health tool (Walk@ Work-App) 
for occupational health” [En línia]. Gaceta Sanitaria, 1464, 4 pàgs. ISSN:0213-9111 
http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2017.05.004 

 

• CIVIL I SERRA, Marta (2017): “Las memorias periodísticas de Wifredo Espina, impulsor y 
promotor de la investigación en comunicación social en Cataluña” [En línia]. 
Communication papers – Media literary & Gender Studies [Girona], vol. 6, núm. 11, ISSN: 
2014-6752, pàgs. 121–125, juliol. ISSN: 2014-6752. 
http://ojs.udg.edu/index.php/CommunicationPapers/article/view/332/CP11CIVILpdf 
 

http://observatoricomunicacio.cat/wp-content/uploads/2017/07/guia_1_v2.pdf
http://observatoricomunicacio.cat/wp-content/uploads/2017/07/guia_2_v2.pdf
https://revistas.upb.edu.co/index.php/revista_Q/article/view/7703/7025
https://revistas.upb.edu.co/index.php/revista_Q/article/view/7699/7021
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/article/view/2285/1937
http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2017.05.004
http://ojs.udg.edu/index.php/CommunicationPapers/article/view/332/CP11CIVILpdf
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• CONTRERAS ESPINOSA, Ruth Sofia (2017): “Investigación en el área de las Relacions Públicas” 
[En línia]. Obra digital: revista de comunicación (Universitat de Vic / Universitat Central 
de Catalunya i Universidad de Azuay), pàgs. 6-8. ISSN (edició impresa): 2462-6384; ISSN 
(edició digital): 2014-5039. 
http://revistesdigitals.uvic.cat/index.php/obradigital/issue/view/17 
 

• CONTRERAS ESPINOSA, Ruth Sofia; EGUIA GÓMEZ, José Luis (2017): “Gamification in education: 
Designing course for game designers = Gamificación en educación: Diseñando un curso 
para diseñadores de juegos” [En línia]. Revista KEPES [Manizales, Caldas, Colòmbia], any 
14, núm. 16, juliol-desembre, pàgs. 91‒120. ISSN: 1794-7111 (Imprès) ISSN: 2462-8115 
(En línia). DOI: 10.17151/kepes.2017.14.16.5 
http://200.21.104.25/kepes/downloads/Revista16_5.pdf 
 

• CONTRERAS ESPINOSA, Ruth Sofia; EGUIA GÓMEZ, José Luis (2017): “Transmèdia Storytelling: 
explorant el seu ús en l'educació”. Temes de disseny [Elisava, Barcelona], núm. 33, pàgs. 
26‒35. 
 

• FERRÉ-PAVIA, Carme; MONTERO, Esmerarda (2017): “Elementos de espectacularización en 
los informativos televisivos de ‘prime time’: el caso de ‘Charlie Hebdo’” [En línia], a 
Observatorio (OBS*) [Lisboa], vol. 11, núm. 2, pàgs. 35‒60. ISSN: 1646-5954. 
http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/962/pdf_1 

 
• HUERTAS BAILÉN, Amparo; LUNA, Maria (2017): “Religión y consumo mediático de las 

mujeres musulmanas del norte de África con experiencia migratoria” [En línia]. Prisma 
Social, núm. Especial 2 ‘Investigación en Comunicación Audiovisual y Estudios de 
Género’, setembre. Pàgs. 88‒103. ISBN: 1989-3469. 
http://revistaprismasocial.es/article/view/1572 

 
• LOBERA, Josep; ARCO, Víctor; GIMÉNEZ, Carlos (2017): “Toward a multi-ethnic public 

sphere? Media consumption in highly diverse districts in Spain” [En línia]. International 
Migration, núm 55, pàg, 39–52. ISSN: 0020-7985. 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imig.12278/full 

 
• OROZCO TORO, Jaime Alberto; FERRÉ-PAVIA, Carme (2017): “Catalonia TV’s La Marató as a 

symbol of Catalan identity: The intangible value of a CSR action as perceived by all its 
stakeholders”. Catalan Journal of Communication and Cutural Studies, vol. 9, núm. 1, 
abril. Pàgs. 87–103. ISSN: 1757-1898. 

 
•  OROZCO TORO, Jaime Alberto; FERRÉ-PAVIA, Carme (2017): “La percepción de la reputación 

corporativa de los stakeholders de una empresa de comunicación: cómo afecta a 
Televisió de Catalunya comunicar una acción de responsabilidad social corporativa” [En 
línia]. Palabra Clave, vol. 20, núm. 2, juny. Pàgs. 473–505. ISBN: 0122-8285. 
http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/6330/pdf 
 

• OROZCO-TORO, Jaime Alberto, FERRÉ-PAVIA, Carme (2017): “Los índices de medición de la 
Reputación Corporativa en la cadena de valor de las empreses de comunicación, una 
propuesta” [En línia]. Austral Comunicación [Pilar, Buenos Aires], volum 6, número 2, 
pàgs. 229‒252. ISSN: 2313-9129 (imprès), ISSN: 2313-9137 (edició digital) 
http://www.austral.edu.ar/ojs/index.php/australcomunicacion/article/view/208 
 

• PECH SALVADOR, Cynthia; VILLAPLANA RUIZ, Virginia (2017): “Aprendizajes entre Fronteras 
¿Cómo enfocar la Comunicación, Mediación y Migración en un contexto de intervención 

http://revistesdigitals.uvic.cat/index.php/obradigital/issue/view/17
http://200.21.104.25/kepes/downloads/Revista16_5.pdf
http://obs.obercom.pt/index.php/obs/article/view/962/pdf_1
http://revistaprismasocial.es/article/view/1572
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/imig.12278/full
http://www.ingentaconnect.com/contentone/intellect/cjcs/2017/00000009/00000001/art00005
http://www.ingentaconnect.com/contentone/intellect/cjcs/2017/00000009/00000001/art00005
http://www.ingentaconnect.com/contentone/intellect/cjcs/2017/00000009/00000001/art00005
http://palabraclave.unisabana.edu.co/index.php/palabraclave/article/view/6330/pdf
http://www.austral.edu.ar/ojs/index.php/australcomunicacion/article/view/208
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social y la acción política? Formas de hacer e investigar desde la universidad 
transnacional junto a la ciudadanía intercultural. Entrevista a Amparo Huertas Bailén” 
(Dossier “Mediaciones sociales: comunicación participativa, tecnocultura, arte y 
activismo”). [En línia]. Andamios. Revista de Investigación Social’, Volum 14, número 34, 
pàgs. 167‒188, maig-agost. ISSN: 1870-0063. 
https://www.uacm.edu.mx/Portals/18/num34/009_entrevista.pdf 

 
• SALVADOR AGRA, Saleta de; MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda (2017): “ Apuntes para una historia 

comunicativa de los Kichwa-Saraguro: de la kipa al teléfono móvil” [En línia]. Revista 
Andaluza de Antropología, Num. 13, octubre, pàgs. 1-24. ISSN: 2174-6796. 
http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/index.php?page=saleta-de-salvador-
agra-apuntes-para-una-historia-comunicativa-de-los-kichwa-saraguro-de-la-kipa-al-
telefono-movil 

 
 
6.7. Participació en comitès, jurats i tasques de coordinació 
científica 

Associacions científiques 

• Societat Catalana de Comunicació, filial de l’IEC (SCC-IEC) 
Marta Civil i Serra és vocal primera de la Junta directiva de la Societat Catalana de 
Comunicació, des del mes de juny de 2016. 

 
Comissions universitàries 

• Comissió de Transferència de Coneixements i Projectes Estratègics del Consell de 
Govern de la UAB 
Amparo Huertas Bailén, membre de la comissió presidida pel vicerector de d’Innovació i 
de Projectes Estratègics (UAB) Javier Lafuente. Representa el col·lectiu de directors dels 
21 centres d’estudis i recerca del campus. Nomenament aprovat pel Consell de Govern 
de la UAB el 26 de gener de 2017. 

 
Comitès científics 

• Col·loqui Internacional MIGRATIC 2017 
Amparo Huertas Bailén i Virginia Villaplana i Denise Cogo, membres del comitè científic. 
Rio de Janeiro (Brasil), 16‒20 d’octubre de 2017. 

 
• XXVII Conferència Anual de la Societat Catalana de Comunicació (Institut d’Estudis 

Catalans) – Congrés Internacional de Recerca en Comunicació 
CIVIL I SERRA, Marta, subdirectora i membre del Comitè científic del congrés, organitzat 
per la SCC-IEC, amb la col·laboració de la Universitat de Girona (a través del Campus 
Comunicació Cultural i Corporativa, i el Grup de Recerca en Comunicació Social i 
Institucional), l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, Nació Digital i les revistes 
Comunicació i Periodística. Girona: Universitat de Girona, 30-06-2017. 

 
• III Congreso Internacional de Comunicación en Salud (3ICHC) “La salud del siglo XXI” 

José Luis Terrón, membre del Comitè Científic. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 
19 i 20‒10‒2017 
 
 

https://www.uacm.edu.mx/Portals/18/num34/009_entrevista.pdf
http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/index.php?page=saleta-de-salvador-agra-apuntes-para-una-historia-comunicativa-de-los-kichwa-saraguro-de-la-kipa-al-telefono-movil
http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/index.php?page=saleta-de-salvador-agra-apuntes-para-una-historia-comunicativa-de-los-kichwa-saraguro-de-la-kipa-al-telefono-movil
http://www.revistaandaluzadeantropologia.org/index.php?page=saleta-de-salvador-agra-apuntes-para-una-historia-comunicativa-de-los-kichwa-saraguro-de-la-kipa-al-telefono-movil
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• Congreso Internacional de Fotografía (CONFOCO) 2017 
Amparo Huertas Bailén, membre del Comitè científic del congrés, organitzat pel 
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat 1 de la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en col·laboració amb el 
grup de recerca GECA. Madrid: Facultat de Ciències de la Informació (UCM), del 26 al 
28‒04‒2017. 

 
• 4º Encontro sobre jogos e mobile learning 

Ruth S. Contreras Espinosa, membre del comitè científic d’aquesta trobada acadèmica 
que se celebrarà a la Universidade de Coimbra (Coimbra, Portugal), el maig de 2018. 

 
Participació en jurats 

• VII Premis Carles Rahola de Comunicació Local (2017) 
José Luis Terrón, membre del jurat de la setena edició dels Premis Carles Rahola de 
Comunicació Local. Girona, 23‒02‒2017. 

 
Comitès organitzadors 
• Transmedia literacy Internacional Conference  

Ruth S. Contreras Espinosa, membre del comitè organitzador. Temàtica de la 
Conferència: “Teenagers, trans media Skills and informal learning estrategias in the new 
media ecology”, previst que se celebri a la Univeristat Pomepu Fabra, a Barcelona, del 22 
al 24 de març de 2018. 

 
• Jornada d'inauguració del curs 2017‒2018 de la Societat Catalana de Comunicació, filial 

de l’IEC  
Marta Civil i Serra, membre del comitè organitzador de la jornada, celebrarada a la 
Universitat Rovira i Virgili (URV), a Tarragona, el 26 d'octubre de 2017. 
 

• Seminari-Taller d’Estudis Africans (Càtedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB) 
María Dolores Montero i Maria Corominas Piulats, organitzadores. Programa de la 
col·laboració de la Càtedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB i l'Escola Superior de 
Jornalismo (ESJ) de Maputo (Moçambic) per a la contribució a la formació de professorat 
doctorat de la ESJ, amb el suport de la Fundació Autònoma Solidària (FSXXXIII-04). 
Intervencions: Dr. Moisès de Lemos Martins (Universidade do Minho), i els professors 
(ESJ) Leonel Simila, Alexandre Dinis Zavala, Eulario Mabuie i Philipe Baloi. Bellaterra: 
Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB), 12 i 13 de juliol de 2017. 

 
Coordinació acadèmica 
Iniciatives InCom-UAB 
• Presentació del vídeo Revelades (2016) a la UAB 

Les investigadores Amparo Huertas Bailén i Maria Luna, part de l’equip responsable del 
vídeo Revelades (2016), van presentar aquest projecte audiovisual de l’InCom-UAB, en 
una trobada organitzada pel Col·lectiu d’Estudiants Àrabs de la UAB (CEA-UAB), al Centre 
de Recursos per a Col·lectius de la UAB. Bellaterra, 10 de febrer de 2017. 
https://vimeo.com/202728735 

 
Iniciatives externes 
• Curs “Creació de mons de ficció per a jocs”, centrat en narrativa audiovisual (ENTI-UB) 

Ruth S. Contreras Espinosa, coorganitzadora i coordinadora. Barcelona, 16 i 17 de juny de 
2017. 
 
 

https://www.ucm.es/geca
https://vimeo.com/202728735
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• 3er Coloquio de Videojuegos 
Participació de l’OCVE (InCom-UAB/UVic-UCC) en aquest col·loqui, organitzat per la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (Universidad Nacional Autónoma de México. 
Mèxic DF, Mèxic), 16 de novembre de 2017. 
 

• Simposi en el marc del 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA)  
Amparo Huertas Bailén i Denise Cogo coordinen el simposi “Migraciones: espacios y 
conexiones en el entorno digital”, en el proper Congreso Internacional de Americanista 
dedica a la «Universalitat i particularisme a les Amèriques». Salamanca, del 15 al 20 de 
juliol de 2018. 

 
 
Exposicions 

• 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, del 18 d’octubre de 2016 al 8 
de gener de 2017. 

 
• Exposició “Barcelona davant la càmera”, organitzada per la Biblioteca de Comunicació i 

Hemeroteca General (UAB). La mostra ha incorporat el darrer llibre de Miquel de 
Moragas i Spà (Barcelona, ciutat simbòlica), entre les obres que reflexionen sobre la 
ciutat comtal des del punt de vista fotogràfic, etnogràfic, social i cultural. Bellaterra, abril 
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 

Coeditors del monogràfic dedicat a “La comunicació científica: dels comunicadors 

científics als científics comunicadors”: José Luis Terrón i Carmen Echazarreta (directora 

de la revista). Data prevista de publicació: primer semestre de 2018. 

 

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

• Obra digital: revista de comunicación (Universitat de Vic / Universitat Central de 
Catalunya i Universidad de Azuay). Editora en cap del monogràfic “Investigación en el 
área de las Relacions Públicas” (2017): Ruth S. Contreras Espionosa. 
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• Revista Comunicación y Salud (Càtedra de Comunicación y Salud, Universidad 
Complutense de Madrid).Membre comitè científic: José Luis Terrón 
 

• Revista Comunicação, Mídia e Consumo (Programa de Pós-graduação em Comunicação 
e Práticas de Consumo de l’Escola Superior de Propaganda e Marketing(ESPM), de São 
Paulo(Brasil). Coeditora en cap: Denise Cogo; Membre de la Comissió editoral: Amparo 
Huertas Bailén 
 

• 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 Media, Culture & Society (Sage Publishing) 
‘Correspondent editor’: Emilio Fernández Peña 
 

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

Col·laboració amb altres grups de recerca i institucions internacionals 

• América Latina Portal Europeo (REDIAL/CEISAL) 
L’InCom-UAB, inclòs com a grup de recerca a l’América Latina Portal Europeo 
(REDIAL/CEISAL). L’objectiu d’aquest Portal és oferir informació sobre la investigació 
europea especialitzada en Ciències Humanes i Socials dedicada a Amèrica Llatina. És fruit 
de la col·laboració entre la Red Europea de Información y Documentación sobre América 
Latina (REDIAL) i el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina 
(CEISAL). 

 
• Center for Intercultural Dialogue (Washington, EUA) 

Amparo Huertas Bailén s’ha incorporat a la llista d’investigadors experts creada per 
aquesta institució nord-americana, que va néixer de la mà del Council of Communication 
Associations. L’objectiu és fomentar contactes entre experts en comunicació intercultural 
dels cinc continents, i impulsar recerca internacional. 

 
• Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE, República Dominicana) 

Maria Corominas Piulats participa en qualitat d’experta en la investigació del Centro de 
Investigación de la Comunicación de FUNGLODE La televisión en las provincias 
dominicanas. L’objectiu és complementar la investigació realitzada amb una mirada 
crítica feta des de l’exterior. 
 

• 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) 
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• Projecte Shere Rom del Grup de recerca Dehisi (UAB) 
Un grup d’adolescents gitanos i gitanes va visitar la Facultat de Ciències de la 
Comunicació (UAB) el 24 de maig de 2017 en el marc del projecte Shere Rom, del grup 
de recerca Dehisi, de la Facultat de Psicologia (UAB). Gabriela Marques, José Luis Terrón i 
Simón Vialás van col·laborar en l’organització d’algunes de les activitats programades 
 

• Xarxa de grups de recerca de la UAB col·laboradors del projecte europeu EGERA (2014-
2017) 
L’InCom s’integra a la xarxa de grups de recerca de la UAB col·laboradors del projecte 
europeu EGERA- Effective Gender Equality in Research and in Academia” (2014-2017), 
finançat per la Comissió Europea (FP7,) liderat per Sciences Po (França). A la UAB està 
gestionat per l’Observatori per a la Igualtat. El projecte “Religió i consum mediàtic a 
contextos postmigratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb a 
Catalunya”, dirigit per Amparo Huertas Bailén i finançat per la convocatòria Ajuts a 
projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2015), de la Direcció 
General d'Afers Religiosos (Dept. de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya) i l’AGAUR, ha estat recollit a un llista d’iniciatives de 
bones pràctiques amb perspectiva de gènere a Europa en el marc del projecte EGERA 
(2014-2017), 06-2017. 
 

6.8. Contribucions presentades a congressos, jornades i 
seminaris 

• CARRASCOSA PUERTAS, Lara; SIMELIO, Núria; FERRÉ-PAVIA, Carme, PERCEVAL, José María (2017): 
“Transparencia y rendición de cuentas en los ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes de Canarias, País Vasco y Galicia”. IX Congreso Internacional Latina de 
Comunicación Social. La Laguna (Tenerife), del 4 al 7‒12‒2017. Comunicació. 
 

• CIVIL I SERRA, Marta (2017): "Los estudios universitarios en España (2017). Análisis de la 
situación actual para un debate abierto sobre su futuro estratégico". II Jornada de 
Formación y Empleo "El nuevo espacio universitario en comunicación. Los i las "TIC" en 
los estudios de comunicación", organitzada per l'Asociación Española de Universidades 
con Titulaciones en Información y Comunicación (ATIC) i la Facultat de Ciències de la 
Comunicació (UAB). Bellaterra: Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB), 
16‒11‒2017. Ponència marc (inaugural). 
 

• CIVIL I SERRA, Marta; RECODER, María José (2017): “El papel de la comunicación en ESO y 
Bachillerato en España (2017). El caso de las asignaturas implantadas en el marco de la 
LOMCE”. II Jornada de Formación y Empleo "El nuevo espacio universitario en 
comunicación. Los i las "TIC" en los estudios de comunicación", organitzada per 
l'Asociación Española de Universidades con Titulaciones en Información y Comunicación 
(ATIC) i la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB). Bellaterra: Facultat de Ciències 
de la Comunicació (UAB), 16‒11‒2017. Ponència marc. 
 

• CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S. (2017): “XI Seminario Internacional para el uso Creativo de 
los medios: Videojuegos 360". ININCO. Centro Cultural Chacao. Caracas (Veneçuela), 7 i 
8‒11‒2017. Ponència. 
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• CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S. (2017): “Rapazas e videoxogos: o papel da muller na 

industria”. Jornades “Videogamificación e sexualidades: identidades, xéneros e discursos 
interactivos. Consecuencias para a industria e a educación”. Ourense: Universidade de 
Vigo, 28 i 29‒11‒2017. Ponència. 
 

• COROMINAS PIULATS, Maria (2017): “Taula rodona en commemoració del 30è aniversari de 
la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans”, organitzada 
per la SCC-IEC. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 26‒01‒2017. Ponència. 

 
• FERRÉ-PAVIA, Carme (2017): “Aspectos legales de las redes sociales: protección de datos y 

uso consciente de la tecnologia”. Venezuela Digital 2017, organitzat pel Ministeri del 
Poder Popular per a la Comunicació i la Informació veneçolà. Caracas (Veneçuela): 
29‒03‒2017. Ponència. 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2017): “Migrantes en en entorno digital: Espacios y conexiones”. 
VIII Congreso de la Sociedad Académica de Filosofía (SAF) “El tema de nuestro tiempo: 

Historia, Tópos, Éxodos. In Memoriam Eugenio Trías”, organitzat per la Sociedad 
Académica de Filosofía (SAF), del 24 al 29 d’abril. Barcelona: seus der la UB i la UNED, 
28‒04‒2017. Comunicació. 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2017): “Presentació de l’Observatori de la Comunicació de 
Catalunya (OCC InCom-UAB). Jornada “Dissenyant eirnes per mesurar l’audiènica digital a 
Catalunya i presentació de l’OCC InCom-UAB”, organitzat per l’InCom-UAB, amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. 
Barcelona: Palau Robert, 9 de juny de 2017. Presentació. 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2017): “Presentació de l’Observatori de la Comunicació de 
Catalunya (OCC InCom-UAB). 18a edició del Mercat de l’Audiovisual a Catalunya (MAC), a 
l’espai Fira MAC (Speech corner). Granollers: Roca Umbert Fàbrica de les Arts, 
14‒06‒2017. Presentació. 

 
• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2017): "Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-

UAB): gènesi i evolució". Seminari sobre el paper dels Observatoris, organitzat pel grup 
DigiDoc‒Dept. de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona: UPF, 
04‒10‒2017. Ponència. 
 

• LUNA, Maria (2017): “Diàleg de Maria Luna (InCom-UAB) amb Óscar Campo (cineasta i 
professor Universidad del Valle) i Natalia Imery (estudiant Universidad del Valle), que 
presenta el seu curtmetratge Alén”. 29a edició CinéLatino: 29 Rencontres de Toulouse 
“Cinema, Gènere i Política”. Tolousse (França): Univ. Toulouse Jean Jaurès, 24‒03‒2017. 
Ponència. 
 

• LUNA, Maria (2017): “De actores naturales a cosmopolitanismos imaginados en el cine 
colombiano contemporáneo”, dins de la secció “Imaginarios Nacionales”. Congreso 
Internacional Imaginarios Digitales del Sur: Historias de pertenencia y desarraigo en los 
cines hispánicos (IV Encuentros Académicos Tecmerin). Madrid: Universidad Carlos III de 
Madrid i a Casa América, del 18 al 20‒10‒2017. Ponència. 
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• LUNA, Maria (2017): “The weight of a gaze: Sex workers bodies’ in author documentaries”. 
Panel “The weight of class: burdened bodies in documentary and experimental cinema”. 
NECS 2017: European Network for Cinema and Media Studies “Sensibility and the senses: 
Media, bodies, practices”. París: Université Sorbonne Nouvelle, París 3, 01‒07‒2017. 
Comunicació. 
 

• MARQUES, Gabriela (2017): “La identidad gitana en Barcelona y los medios de 
comunicación”, secció temàtica "Comunicació i Identitats Culturals". XV Congreso 
Internacional IBERCOM, organitzat per la Universidade Católica Portuguesa (FCH-UCP). 
Lisboa (Portugal), 16-18‒11‒2017. Comunicació. 
 

• MORAGAS I SPÀ, Miquel de (2017): “Taula rodona en commemoració del 30è aniversari de 

la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans”, organitzda per 

la SCC-IEC. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 26‒01‒2017. Ponència. 

• MORAGAS I SPÀ, Miquel de (2017): “La ciutat com a marca d’identitat”, organitzada per l’O 

Ateneo de Santiago de Compostel·la. Moderador: degà de la Facultat de Ciències de la 

Comunicació de la Universidade de Santiago de Compostela, Xosé Ramon Pousa Estévez. 

Cicle ‘ Os luns do Ateneo’. Santiago de Composel·la: O Ateneo de Santiago de 

Compostel·la, 13‒02‒2017. Conferència. 

 
• MORAGAS I SPÀ, Miquel de (2017): “Retos teóricos y responsabilidades políticas de la 

investigación en comunicación sobre comunicación en España”, del seminari “Historia y 
prospectiva de la investigación en comunicación en España”, previ al II Doctorial de 
l’Asociació Espanyola d’Investigació de la Comunicació (AE-IC). Sevilla: Facultat de 
Comunicació Universidad de Sevilla, 26‒04‒2017. Ponent conferència inaugural. 
 

• MORAGAS I SPÀ, Miquel de (2017): “Presentació del llibre Paisajes insurrectos (2017), amb 
la participació de l’autora, Rossan aReguillo”. Jornada organitzada per l’InCom-UAB, 
juntament amb els departaments d’Estudis de Comunicació i d’Antropologia, Filosofia i 
Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Tarragona: aula magna del Campus 
Catalunya (URV), 7‒11‒2017. Ponència. 

 
• TERRÓN, José Luis (2017): “Una reflexión entorno a las finalidades del periodismo sobre 

salud”. III Congreso Internacional de Comunicación Sanitaria (3ICHC). Madrid, 19 i 
20‒11‒2017. Ponència. 

 
• TERRÓN, José Luis; VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón (InCom-UAB); RAMÍREZ, Flor (Universidad de 

Guadalajara, Mèxic); JACOBETY, Pedro (UOC) (2017): “La comunicación en las revistas de 
salud pública. El caso SCIELO”. III Congreso Internacional de Comunicación Sanitaria 
(3ICHC). Madrid, 19 i 20 d’octubre de 2017. Comunicació. 

 
• VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón (2017): “La tecnopolítica de la infraestructura básica común para 

la producción audiovisual”. II Congreso Internacional sobre movimientos sociales y TIC 
(Move.net), organitzat pel Grupo COMPOLITICAS, el Laboratorio de Ideas y Prácticas 
Políticas de la Universidad Pablo de Olavide (LIPPO) y la Red Tecnopolitica. Sevilla, 
27‒10‒2017. Ponència. 
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6.9. Mapa de la comunicació a Catalunya 

L’any 2008 el Laboratori de Comunicació Pública de la UAB —actualment Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP)— amb el suport econòmic del 
Consell Social de la UAB, va elaborar el Mapa Interactiu dels Mitjans de Comunicació a 
Catalunya. L'any 2015 el LPCCP i l’InCom-UAB van acordar col·laborar per impulsar un nou 
desenvolupament del Mapa que millorés les funcionalitats i els continguts oferts, i per 
promoure una major projecció pública del projecte. 
 
Des de llavors, s'ha treballat en l'actualització dels gairebé 3.000 registres identificats de 
mitjans (premsa, ràdio i televisió) a Catalunya, elaborant una nova base de dades, i en fer 
una nova representació cartogràfica, basada en Google Maps. El projecte passa a 
denominar-se Mapa de la Comunicació a Catalunya (www.mapacatalunya.media). 

D'aquesta manera, el Mapa vol posar a disposició de l’administració pública i de totes 
aquelles entitats i persones interessades (investigadors, professionals, estudiants, ciutadania 
en general), un espai comú on trobar informació bàsica complerta, actualitzada i accessible 
sobre el conjunt dels mitjans de comunicació a Catalunya. 

 
Equip de treball 
Marta Corcoy 
Ramon G. Sedó 
Miquel Gómez Benosa 
Núria Reguero 
 

Estructura, continguts i web del mapa 

Al llarg del 2017, s'han revisat els criteris per establir els camps d'informació sobre cada 
mitjà (premsa, ràdio i televisió) i com estructurar els continguts segons les diferents 
categories i atenent als canvis provocats per les innovacions tecnològiques. I també, en 
funció dels resultats del procés d’actualització previ, s'ha iniciat un procés d'avaluació de la 
seva viabilitat pel que fa a la sostenibilitat en l'obtenció i actualització periòdica de la 
informació, tenint en compte el nivell d’originalitat, i atès l’augment de l’oferta de mapes de 
l’últim any. Totes aquestes tasques tenen com a objectiu garantir una versió final de qualitat. 
Un cop assolida aquesta fita, passarà a poder ser consultat a l’OCC InCom-UAB. 

 

 

www.mapacatalunya.media 

http://www.mapacatalunya.media/
http://www.mapacatalunya.media/
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7. Transferència: Observatori de la 
Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) 

7.1. Informació general 
 
7.1.1. Presentació 

L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) ha 
inaugurat l’any 2017 un nou espai digital, l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC 
InCom-UAB) [disponible a: http://observatoricomunicacio.cat/]. 
 
És la culminació d'un procés iniciat l'any 2016, que té com a objectiu continuar contribuint a 
l'anàlisi i la interpretació del desenvolupament del sector de la comunicació a Catalunya 
tenint en compte no només el món acadèmic sinó també el món professional. L'Informe de 
la comunicació a Catalunya de l’InCom-UAB —que ha actuat, de facto, com un observatori 
de l'evolució del sector de la comunicació a Catalunya els darrers 17 anys— ocupa un espai 
central a l’OCC InCom-UAB. La voluntat és consolidar l'Informe com a font d’informació 
bàsica sobre el sector de la comunicació a Catalunya, però afegint les noves possibilitats que 
ofereix l’entorn digital. 
 
A l’OCC InCom-UAB, a més de poder consultar tots els articles publicats a les diferents 
edicions de l’Informe —l’eina incorpora un sistema de recerca per temes, autors i anys—, es 
pot accedir a informació actualitzada diàriament. Des de l’InCom-UAB es fa una selecció 
acurada del contingut, atenent tant a les demandes professionals com acadèmiques i, de fet, 
s’han creat dos perfils d’usuaris diferenciats. 
 

 

 

L'OCC InCom-UAB té com a objectiu fer una monitorització permanent del sector 
comunicatiu a Catalunya, on tots els agents implicats puguin trobar la informació que 
necessiten. Això ens obre un nou repte, aconseguir que el sector senti aquesta eina com a 
pròpia, apostant per la implicació i la participació de tothom. A l’igual que l’Informe, l’OCC 
InCom-UAB també contempla el caràcter interuniversitari i, de fet, es vol apostar per ampliar 
la llista d’universitats i entitats participants. El Comitè científic i assessor actual, conjunt per 
l'OCC InCom-UAB i l'Informe de la comunicació, acull representants de cinc universitats 
catalanes (UAB, UdG, UdL, UPF i URV). 

http://observatoricomunicacio.cat/
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FUNCIONS 

• Observar i analitzar:  
a) les tendències en investigació i  
b) el desenvolupament del sector de la comunicació a Catalunya. 

• Registrar i analitzar bones pràctiques. 
• Construir vies de col·laboració entre entitats i grups de recerca d’arreu de Catalunya. 
• Promoure la interrelació entre la pràctica professional i les ciències de la 

comunicació. 
• Facilitar l’accés a informació bàsica i actual a investigadors/es, professionals i a 

l’administració. 
 
 

7.1.2. Equip de treball i consell acadèmic 

Responsable: 

Amparo Huertas Bailén (Directora de l’InCom-UAB) 

 

Membres de l’equip:    Comitè científic i assessor: 

Marta Civil i Serra    Laura Bergés (UdL) 

Ramon G. Sedó    Maria Corominas (UAB) 

Miquel Gómez Benosa   Carmen Echazarreta Soler (UdG) 

Jose Luís Terrón    Bernat López (URV) 

Sílvia Porta i Simó    Miquel de Moragas i Spà (UAB) 

Núria Reguero    Miquel Rodrigo (UPF) 

      José Luis Terrón (UAB) 

      Joan Manuel Tresserras (UAB) 

 
 

7.1.3. Suport institucional públic i d’institucions privades 

L’Observatori de la Comunicació de Catalunya (OCC InCom-UAB) és una iniciativa de l’InCom-
UAB, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya. 
 
Un projecte de                                          Amb el suport de                                   Amb la 
col·laboració de 

 

  

 
Des de la seva creació, també ha establert acords i vincles acadèmics amb altres institucions 
públiques i privades del sector de la comunicació (Associació de Mitjans d’Informació i 
Comunicació, Clúster de l’Audiovisual de Catalunya, Col·legi de Periodistes de Catalunya, 
Àreavisual.cat, entre d’altres). 
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7.1.4. Estructura i continguts de l’Observatori 

SECCIONS 
Informe de la Comunicació a Catalunya 
L’Informe de la Comunicació a Catalunya és una publicació biennal que ofereix una 
descripció i anàlisi crítica de l’evolució dels diversos sectors que configuren el sistema 
comunicatiu català, que s’ha consolidat com un referent pels investigadors, acadèmics, 
professionals i responsables de les polítiques de comunicació del nostre país. Fidel als 
criteris establerts des de la primera edició (2000), l’Informe manté el caràcter d’obra 
col·lectiva. La UAB aporta una part dels autors de l’Informe i compta amb la col·laboració 
d’experts de diverses universitats i grups de recerca, i d'institucions i empreses dels sector 
de la comunicació. 
 
Notícies 
Selecció d’actualitat sobre comunicació. 
 
Monogràfics 
Elaboració de monogràfics (cròniques, entrevistes o ressenyes) fent èmfasi en idees 
emprenedores i noves tendències. 
 
Agenda 
Recull de congressos i trobades que permetin l'intercanvi d'idees entre acadèmics, 
professionals i empresaris. 
 
Llibres  
Selecció de novetats editorials sobre comunicació fetes a Catalunya o que en parlin. 
 
Revistes 
Selecció de revistes acadèmiques i professionals del camp de la comunicació fetes a 
Catalunya o que en parlin. 
 
Recursos 
Facilita l’accés a associacions, empreses, convocatòries, recomanacions i documents, 
formació universitària, tesis doctorals defensades 
 
Jornades  
Informació i arxiu de les Jornades que organitza o coorganitza l'OCC (InCom-UAB) al llarg de 
l'any. 
 
Documents OCC  
Informes i guies elaborades per l'equip de l'OCC (InCom-UAB). 
 
Producció pròpia elaborada per a l’OCC (InCom-UAB) durant l’any 2017, per ordre 
cronològic 

• NAVARRO PERIBÁÑEZ, Alba (Estudiant de Sociologia, UAB) (2017): “L’ús de la realitat virtual a 
la publicitat”. Crònica de la jornada Zoom Marques VR. Casos d’èxti de Realitat Virtual en 
la comunicación de marques”, organitzada pel Clúster Audiovisual de Catalunya, a 
Barcelona, el 10 de novembre de 2016 [En línia] Observatori de la Comunicació a 
Catalunya (OCC InCom-UAB) secció Monogràfics/Cròniques, 26 de gener. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/01/26/lus-de-la-realitat-virtual-a-la-publicitat-
casos-practics/ 

http://observatoricomunicacio.cat/2017/01/26/lus-de-la-realitat-virtual-a-la-publicitat-casos-practics/
http://observatoricomunicacio.cat/2017/01/26/lus-de-la-realitat-virtual-a-la-publicitat-casos-practics/
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• CIVIL I SERRA, Marta (2017): “Las memorias periodísticas de Wifredo Espina, impulsor y 
promotor de la investigación en comunicación social en Cataluña”. Ressenya del llibre de 
Wifredo Espina Quan volien silenciar-me. Memòries d’un periodista inconformista 
(Lleida: Pagès Editors; 2016) [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC 
InComUAB), secció Monogràfics/Ressenyes, 30 de gener. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/01/30/les-memories-periodistiques-de-wifredo-
espina-impulsor-i-promotor-de-la-recerca-en-comunicacio-social-a-catalunya/ 

 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (InCom-UAB) (2017): “La difícil relació entre negoci i cultura”. 
Crònica de la taula rodona Model Audiovisual Nordamericà. Experiències catalanes als 
EUA, organitzada pel Clúster Audiovisual de Catalunya, en el marc del Festival de Cinema 
Independent Nordamericà de Barcelona, el 2 de març. [En línia] Observatori de la 
Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), secció Monogràfics/Cròniques, 5 de març. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/03/05/la-dificil-relacio-entre-negoci-i-cultura/ 

 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (InCom-UAB) (2017): “Julia Cagé: ‘cal protegir la professió i la 
independència del periodista’". Crònica de al conferència de l’economista Julia Cagé 
‘Democratitzar els mitjans, salvar europa del populisme, celebrada al CCCB, a Barcelona, 
el 27 de febrer [En línia] Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 
secció Monogràfics/Cròniques, 11 de març. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/03/11/julia-cage-cal-protegir-la-professio-i-la-
independencia-del-periodista/ 
 

• CIVIL I SERRA, Marta (2017): “La mirada crítica de Daniel E. Jones”. Ressenya del llibre de 
Daniel E. Jones Industrias de la comunicación y la cultura en España y Cataluña, compilat 
per Isabel Fernández Alonso i Maria Corominas Piulats (Barcelona: Facultat de 
Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL, 2016) [En línia] Observatori de 
la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), secció Monogràfics/Ressenyes, 11 de 
març. http://observatoricomunicacio.cat/2017/03/11/la-mirada-critica-de-daniel-e-jones/ 

 
• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC INCOM-UAB): “El talent català, també en 

els videojocs”. Crònica de les IX Jornades Tecnològiques, organitzades pel Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) el 28 de març a Barcelona [En línia] Observatori de la 
Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), secció Monogràfics/Cròniques, 4 d’abril. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/04/04/el-talent-catala-tambe-en-els-videojocs/ 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (InCom-UAB) (2017): “Directiva Europea de Serveis de 
Comunicació Audiovisual: flexibilitat i autoregulació”. Crònica de l’acte de Petra 
Kammerevert, coponent del Parlament Europeu de la revisió de la Directiva de Serveis 
de Comunicació Audiovisual sobre el nou projecte legislatiu, presentat a Barcelona, el 21 
d’abril, en una jornada organitzada per l’Oficina del Parlament Europeu en Barcelona [En 
línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), secció 
Monogràfics/Cròniques, 26 d’ abril. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/04/26/directiva-europea-de-serveis-de-
comunicacio-audiovisual-flexibilitat-i-autoregulacio/ 

 
 
 
 
 

 

http://observatoricomunicacio.cat/2017/01/30/les-memories-periodistiques-de-wifredo-espina-impulsor-i-promotor-de-la-recerca-en-comunicacio-social-a-catalunya/
http://observatoricomunicacio.cat/2017/01/30/les-memories-periodistiques-de-wifredo-espina-impulsor-i-promotor-de-la-recerca-en-comunicacio-social-a-catalunya/
http://observatoricomunicacio.cat/2017/03/05/la-dificil-relacio-entre-negoci-i-cultura/
http://observatoricomunicacio.cat/2017/03/11/julia-cage-cal-protegir-la-professio-i-la-independencia-del-periodista/
http://observatoricomunicacio.cat/2017/03/11/julia-cage-cal-protegir-la-professio-i-la-independencia-del-periodista/
http://observatoricomunicacio.cat/2017/03/11/la-mirada-critica-de-daniel-e-jones/
http://observatoricomunicacio.cat/2017/04/04/el-talent-catala-tambe-en-els-videojocs/
http://observatoricomunicacio.cat/2017/04/26/directiva-europea-de-serveis-de-comunicacio-audiovisual-flexibilitat-i-autoregulacio/
http://observatoricomunicacio.cat/2017/04/26/directiva-europea-de-serveis-de-comunicacio-audiovisual-flexibilitat-i-autoregulacio/
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• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC INCOM-UAB) (2017): “Projectes en 
desenvolupament a Betevé MediaLab”. Crònica de l’acte de lliurament dels guanyadors 
de la primera convocatòria de projectes innovadors en l’àmbit audiovisual de betevé 
MediaLab, organitzada pel Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, a 
Barcelona, el 4 de maig [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (InCom-
UAB), secció Monogràfics/Cròniques, 17 de maig. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/05/17/projectes-en-desenvolupament-a-beteve-
medialab/ 

 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC INCOM-UAB) (2017): “El documental a 
Catalunya, un gènere en perill d’extinció”. En el marc de la 20a edició del festival 
DocsBarcelona, el Clúster Audiovisual de Catalunya ha organitzat la taula rodona “La 
indústria del documental a Catalunya” al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
per analitzar les claus del futur del documental i de la indústria del documental a 
Catalunya [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (InCom-UAB), secció 
Monogràfics/Cròniques, 25 de maig. http://observatoricomunicacio.cat/2017/05/25/el-
documental-a-catalunya-un-genere-en-perill-dextincio/ 

 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB): “La realitat virtual arriba al 
món de la música”. Crònica de la sessió “Música vídeo i realitat virtual. Nous reptes i 
possibilitats”, organitzada pel Clúster Audiovisual de Catalunya al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, en el marc del Primavera Pro On-Screen, a Barcelona, el 31 
de maig [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (InCom-UAB), secció 
Monogràfics/Cròniques, 2 de juny. http://observatoricomunicacio.cat/2017/06/02/la-
realitat-virtual-arriba-al-mon-de-la-musica/ 
 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ (InCom-UAB): “Els mateixos problemes, però ara més 
grans”. Crònica de la jornada “Nous Formats del Periodisme”, dins del cicle de 
conferències “Rastres de Futur. La cultura catalana del segle XXI”, organitzat per la 
Fundació Josep Irla i la Revista Mirall, a Barcelona. Dimarts, 6 de juny [En línia]. 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (InCom-UAB), secció Monogràfics/Cròniques, 
7 de juny. http://observatoricomunicacio.cat/2017/06/07/els-mateixos-problemes-pero-
ara-mes-grans/ 
 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB): “El mesurament dels 
públics. Davant la carència d’estudis cross-media, la resposta està en un sistema 
integrat”. Crònica de la Jornada “Dissenyant eines per mesurar l’audiència digital a 
Catalunya”, organitzada pel centre de recerca InCom-UAB, el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC) i la Generalitat de Catalunya, i presentació pública de l’OCC (InCom-
UAB), a Barcelona, al Palau Robert, el 9 de juny [En línia]. Observatori de la Comunicació 
a Catalunya (InCom-UAB), secció Monogràfics/Cròniques, 12 de juny. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/06/12/el-mesurament-dels-publics-davant-la-
carencia-destudis-cross-media-la-resposta-esta-en-un-sistema-integrat/ 

 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB): “Carmina Crusafon: ‘La 
tecnologia és important, però la creativitat és humana’” [En línia]. Observatori de la 
Comunicació a Catalunya (InCom-UAB), secció Monogràfics/Entrevistes, 19 de juny. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/06/19/carmina-crusafon-la-tecnologia-es-
important-pero-la-creativitat-es-humana/ 
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• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB): “Salvador Alsius: 
‘Periodisme de qualitat i ètica són sinònims’” [En línia]. Observatori de la Comunicació a 
Catalunya (InCom-UAB), secció Monogràfics/Entrevistes, 11 de juliol. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/07/11/salvador-alsius-periodisme-de-qualitat-i-
etica-son-sinonims/ 

 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB) (2017): “Societat digital: 
periodisme i sostenibilitat econòmica”. Crònica de la jornada sobre periodisme, cicle 
“Economia i sociedad digital”, organitazda pel Cercle d’Economia, a Barcelona, el 13 de 
setembre [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (InCom-UAB), secció 
Monogràfics/Cròniques, 14 de setembre. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/09/14/societat-digital-periodisme-i-sostenibilitat-
economica/ 

 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB) (2017): “Design Thinking: cal 
observar les necessitats dels usuaris en directe”. Crònica de la jornada “El mirador 
indiscret. La comunicació i el màrqueting del futur sense embuts” del Col·legi de 
Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, el 21 de setembre, al Palau Robert de 
Barcelona [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (InCom-UAB), secció 
Monogràfics/Cròniques, 7 d’octubre. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/10/07/design-thinking-cal-observar-les-
necessitats-dels-usuaris-en-directe/ 

 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB) (2017): “Competències 
digitals professionals: com atendre una audiència impacient i, alhora, controlar la 
informació”. Crònica de la taula rodona “Hàbitats Digitals: Noves Competències i 
Professions” en el marc de la Diada de les TIC de Catalunya, celebrada al CosmoCaixa de 
Barcelona el 28 de setembre [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC 
InCom-UAB), secció Monogràfics/Cròniques, 26 d’octubre. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/10/13/competencies-digitals-professionals-com-
atendre-una-audiencia-impacient-i-alhora-controlar-la-informacio/ 
 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB) (2017): “Premsa Comarcal: el 
paper resisteix, però el repte ara és trobar-li el punt a l’entorn digital”. Crònica de la 
presentación del Llibre Blanc de les Revistes i la Premsa en Català del 2016 al Real Club 
Polo de Barcelona el 20 d’octubre. [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya 
(OCC InCom-UAB), secció Monogràfics/Cròniques, 26 d’octubre. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/10/26/premsa-comarcal-el-paper-resisteix-pero-
el-repte-ara-es-trobar-li-el-punt-a-lentorn-digital/ 

 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB) (2017): “Els usos de les eines 
2.0 per a l’activitat científica”. Crònica de la conferència “Eines 2.0 per comunicar 
l’activitat científica”, de Xavier Lasauca i Cisa, el 25 d’octubre, a la Facultat de Ciències de 
la Comunicació (UAB), en el marc de la Setmana Internacional Accés Obert 2017 [En 
línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), secció 
Monogràfics/Cròniques, 9 de novembre. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/11/09/els-usos-de-les-eines-2-0-per-a-lactivitat-
cientifica/ 
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• CIVIL I SERRA, Marta (2017): “Saber comunicar la ciència, per arribar a tota la societat”. 
Crònica de la jornada d’inauguració del curs de la Societat Catalana de Comunicació, 
celebrada el 26 d’octubre a la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili, a 
Tarragona [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), secció 
Monogràfics/Cròniques, 11 de novembre. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/11/11/saber-comunicar-la-ciencia-per-arribar-a-
tota-la-societat/ 
 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB) (2017): “Davant de la post-
veritat cal fer més-periodisme”. Crònica de la jornada commemorativa dels 20 anys del 
Consell de la Informació de Catalunya (CIC) i dels 25 anys del Codi Deontològic, celebrada 
el 9 de novembre al Col·legi de Periodistes de Catalunya [En línia]. Observatori de la 
Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), secció Monogràfics/Cròniques, 14 de 
novembre. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/11/14/davant-de-la-post-veritat-cal-fer-mes-
periodisme/ 
 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB) (2017): “Esteve Riambau: 
‘s’ha perdut la centralitat cultural del cinema’”. Entrevista a Esteve Riambau, director de 
la Filmoteca de Catalunya [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC 
InCom-UAB), secció Monogràfics/Entrevistes, 22 de novembre. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/11/22/esteve-riambau-sha-perdut-la-centralitat-
cultural-del-cinema/ 
 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB) (2017): “Primera avaluació 
de l’estratègia per al foment d’un mercat únic digital europeu”. Crònica de la jornada 
celebrada el 10 de novembre a la seu del Parlament Europeu a Barcelona [En línia]. 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), secció 
Monogràfics/Cròniques, 22 de novembre. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/11/22/primera-avaluacio-de-lestrategia-per-al-
foment-dun-mercat-unic-digital-europeu/ 

 

• BASQUENS, Verónica I. (Estudiant de Sociologia, UAB) (2017): “L'activista Yolanda 
Domínguez reflexiona sobre la contribució de la publicitat en la normalització dels 
estereotips de gènere”. Crònica de la conferència que va impartir l’artista-activista 
Yolanda Domínguez amb el títol “La mercantilització i la dona” al Centre Cívic de 
Drassanes, el 7 de novembre, a Barcelona [En línia]. Observatori de la Comunicació a 
Catalunya ( OCC InCom-UAB), secció Monogràfics/Cròniques, 28 de novembre. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=403&lng=cat 

 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB) (2017): “Les marques són un 
nou mitjà de comunicació”. Crònica de la sessió “Zoom Marques 2017”, organitzada pel 
Clúster Audiovisual de Catalunya, a la seu del Foment de Treball de Barcelona, el 7 de 
novembre [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), secció 
Monogràfics/Cròniques, 29 de novembre. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/11/29/les-marques-son-un-nou-mitja-de-
comunicacio/ 
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• HUERTAS BAILÉN, Amparo (OCC InCom-UAB): “Mitjans de proximitat: màquines que 
dialoguen o espais de connexió pública?”. Crònica de la 6a Jornada Internacional de 
mitjans de proximitat de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), 
celebrada a Barcelona, el 21 de novembre [En línia]. Observatori de la Comunicació a 
Catalunya (OCC InCom-UAB), Secció Monogràfics/Cròniques, 2 de desembre. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/12/02/mitjans-de-proximitat-maquines-que-
dialoguen-o-espais-de-connexio-publica/ 

 

• REGUERO JIMÉNEZ, Núria (InCom-UAB) (2017): “El poble gitano, infra representat i 
estereotipat als mitjans”. Crònica de la taula rodona “El tractament del poble gitano als 
mitjans de comunicació”, celebrada el 14 de novembre al Col·legi de Periodistes de 
Catalunya, a Barcelona, organitzada per Mesa per la Diversitat de l’Audiovisual (CAC) [En 
línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), Secció 
Monogràfics/Cròniques, 4 de desembre.  
http://observatoricomunicacio.cat/2017/12/04/el-poble-gitano-infra-representat-i-
estereotipat-als-mitjans/ 

 

• CIVIL I SERRA, Marta (InCom-UAB) (2017): “La difusió de la recerca universitària incideix 
directament al desenvolupament  socioeconòmic” [en línia]. Crònica de la jornada de 
presentació de l’estudi Impactes socioeconòmics de les univeristats públiques i el sistema 
públic de recerca a Catalunya, elaborat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, 

el 20 de novembre, a l’Auditori de La Pedrera, a Barcelona [En línia]. Observatori de la 
Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), secció Monogràfics/Cròniques, 13 de 
desembre. http://observatoricomunicacio.cat/2017/12/13/la-difusio-de-la-recerca-
universitaria-incideix-directament-al-desenvolupament-socioeconomic/ 

 

• ARCINIEGA CÁCERES, Mittzy (doctoranda del Dept. de Comunicació, Universitat Pompeu 
Fabra) (2017): “D’espectadors i consumidors a ciutadans – Noves pràctiques d’apropiació 
mediàtica”. Crònica de la II Jornada de Estudios de Audiencia y Recepción, orgaitzada per 
la secció d’Estudis d’Audiència i Recepció de l’Associació Espanyola d’Investigació de la 
Comunicació (AE-IC), en col·laboració amb el Grup Temàtic Comunicació i Ciutadania. 
Tarragona. URV, el 20 de novembre [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya 
(OCC InCom-UAB), secció Monogràfics/Cròniques, 20 de desembre. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/12/20/despectadors-i-consumidors-a-ciutadans-
noves-practiques-dapropiacio-mediatica/ 
 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC INCOM-UAB) (2017): “L’Associació 
Espanyola d’Universitats amb Titulacions d’Informació i Comunicació (ATIC) es 
consolida”. Crònica de la II Jornada de Formació i Ocupació. El nou espai universitari en 
comunicació. Els i les “TICS” en els estudis de comunicació, organitzada per l’ATIC, el 16 
de novembre, a la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) [En línia]. Observatori 
de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), secció Monogràfics/Cròniques, 21 de 
desembre. 
http://observatoricomunicacio.cat/2017/12/21/lassociacio-espanyola-duniversitats-amb-
titulacions-dinformacio-i-comunicacio-atic-es-consolida/ 
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7.1.5. Presentacions públiques de l’Observatori 

 
A) Primera presentació pública 
 
L'Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) ha estat presentat 
públicament el 9 de juny del 2017, al Palau Robert de Barcelona, en el marc d'una jornada 
dedicada a un dels reptes que té el sector de la comunicació a Catalunya actualment: el 
mesurament de les audiències en l'entorn digital. 
 
La Jornada Dissenyant eines per mesurar l’audiència digital a Catalunya, va ser organitzada 
pel centre de recerca InCom-UAB, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i la 
Generalitat de Catalunya. La Jornada es va estructurar en dues taules rodones i unes 
conclusions finals. En la presentació, Amparo Huertas Bailén, directora de l’InCom-UAB i 
responsable de l’OCC (InCom-UAB), va explicar que l’Observatori té com objectiu difondre 
informació i recursos adreçats al món acadèmic i professional, a més de convocar i promoure 
anualment trobades per poder debatre i discutir sobre temes d’actualitat. 
 
La primera taula rodona, Els actuals reptes del mesurament dels públics: ètica, auditories i 
tests, es va dedicar als reptes per conèixer el consum dels mitjans de comunicació a 
Catalunya. Sota la moderació de Salvador Planas, responsable del servei d’innovació i 
cooperació de la Generalitat de Catalunya, van intervenir: 
 
-  Jordi Català, cap d’anàlisi i explotació d’audiències de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals (CCMA) 

-  Oriol Jara, membre del Clúster Audiovisual de Catalunya i director de programes a 
Mediapro 

-  Josep Ritort, secretari general de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació 
(AMIC) 

-  Karma Peiró, directora de Nació Digital 
 
La segona taula, Com mesurar l’audiència total, destinada a apuntar propostes per mesurar 
una audiència cada vegada més disseminada i granulada, va ser moderada per Salvador 
Alsius, vicepresident del CAC, i va comptar amb les intervencions de: 
 
-  Javier Callejo, professor de sociologia de la comunicació de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED) 

-  Fernando Santiago, director tècnic de l’Asociación para la Investigación de Medios de 
Comunicación (AIMC) 

-  Jordi Gilabert, CEO de Konodrac 
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Carmina Crusafon, subdirectora de l’Observatori Iberoamericà de la Comunicació (OIC) de la 
Universitat Autònoma de Barcelona va ser l’encarregada de concloure l’acte amb un 
comentari resum personal. 
 

 

D’esquerra a dreta: 
Amparo Huertas 
Bailén, directora de 
l’InCom-UAB; 
Carmina Crusafon, 
subdirectora de 
l’Observatori 
Iberoamericà de al 
Comunicació de la 
UAB, a la jornada 
celebrada el 9 de juny 
de 2017 al Palau 
Robert. 

 

 

B) Presentació al MAC 

Aprofitant la celebració del Mercat Audiovisual de Catalunya, els dies 14 i 15 de juny de 

2017, al complex Roca Umbert Fàbrica de les Arts de Granollers, que aplega un gran nombre 

d'agents del sector, es va fer una presentació de l'OCC InCom-UAB en l’espai Speach Corner 

d'aquest esdeveniment. A més, es van tenir exposats dos roll up promocionals durant els dos 

dies que va durar el MAC, per difondre la creació de l'OCC InCom-UAB entre els assistents. 

 

 

7.2. 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. 
 

7.2.1. 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 i Salazar 
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Comitè científic 
Laura Bergés Saura 
Carmen Echazarreta 
Maria Corominas Piulats 
Bernat López 
Miquel de Moragas i Spà 
Miquel Rodrigo 
Joan Manuel Tresserras 
José Luis Terrón Blanco 
 
Autors de la publicació        
Reinald Besalú Mercè Díez Daniel Jariod 
Juan José Caballero Molina Eudald Domènech Carles Llorens Maluquer 
Marta Civil i Serra Marc Espín Xavier Ribes 
Ruth S. Contreras Espinosa Isabel Fernández Alonso Josep Rom 
Joan M. Corbella Cordomí Carme Ferré Pavia Joan Sabaté Salazar 
Maria Corominas Piulats Lluís Gendrau Miquel Vidal Villoria 
Xavier Cubeles Amparo Huertas Bailén   
 
 
7.2.2. 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 rimera 
edició, l’any 2000. 

Un projecte de                                            Amb el suport de                                           Amb el patrocini de 

 

 
 
L’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona vetlla per deixar 
constància d’aquest suport institucional i patrocini privat en tots els materials que genera, 
vinculats amb l’Informe de la comunicació a Catalunya, ja sigui a l’edició en paper i als 
diversos formats digitals, com a l’espai en línia de la publicació i a les notes de premsa i 
activitats de difusió addicionals. 
 
 
Altres col·laboracions específiques 
Paral·lelament al suport institucional de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de Gas 
Natural Fenosa, l’Informe també té altres modalitats de col·laboracions específiques: 
col·laboració científica, subscripció institucional i participació d’autors de diversos grups de 
recerca, empreses i institucions. 
 
Col·laboració científica. L’Informe ha comptat amb la col·laboració científica d’EGM 
Baròmetre Catalunya, comScore, InfoAdex, Portal de la Comunicació (InCom-UAB) i 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (InCom-UAB). 
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Subscripció Institucional. Per a l’edició 2015–2016, l’Informe ha comptat com a subscriptors 
institucionals amb la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans 
(SCC-IEC). És la tercera vegada que aquesta institució participa amb l’Informe, en aquesta 
modalitat. 
 
En el marc del grup consolidat Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura 
(InCom-UAB). L’edició de l’Informe de la comunicació a Catalunya s’ha elaborat en el marc 
del Grup Internacional d'Estudis sobre Comunicació i Cultura, dirigit per Amparo Huertas 
Bailén, reconegut com a Grup Consolidat de Recerca per la Generalitat de Catalunya des de 
l'any 1997 i amb reconeixement vigent (referència 2014 SGR 01594). Amb la voluntat 
d’incidir en una política de col·laboració, l’Informe fomenta la participació d’investigadors de 
grups especialitzats en comunicació reconeguts per la Generalitat de Catalunya, ja siguin 
emergents o consolidats, i grups de recerca de referència. 
 
Participació d’autors de vint-i-una institucions 
L’Informe ha comptat amb la participació d’autors de vint-i-una institucions, entre grups de 
recerca, universitats públiques i privades, empreses i fundacions: 

– Blackpool Digital 
– CMB Consulting 
– Digilab. Media, Strategy and Regulation (URL) 
– Digital Business Management 
– 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 Estratègia i Creativitat en Publicitat i Relacions Públiques (URL) 
– Grup de Recerca en Imatge, So i Síntesi (GRISS, UAB) 
– Grup Enderrock 
– Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) 
– Institut d’Estudis Catalans (IEC) 
– Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (InCom-UAB / UVic-UCC) 
– Observatori de la Producció Audiovisual (OPA, UPF) 
– Unitat d’Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA, UPF) 
– Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
– Universitat de Barcelona (UB) 
– Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 
– Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
– Universitat Ramon Llull (URL) 
 

Participació en la cessió de sales de reunions. Paral·lelament, per a aquesta edició de 
l’Informe, l’InCom-UAB ha comptat amb la col·laboració especial del Col·legi de Periodistes 
de Catalunya i la Universitat Ramon Llull. Ambdues institucions han cedit sales per a 
reunions de treball de l’equip d’autors i editors de l’Informe, amb la direcció de l’InCom-UAB, 
a Barcelona.  

 

7.2.3. Estructura i sumari de la publicació 

Per aquest bienni, s’han introduït canvis en l’estructura de l’Informe: una primera part es 
dedica 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 
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desglossen, per separat, les indústries culturals del llibre, la música i el videojoc). La tercera 
part neix com a un espai de reflexió sobre els reptes del bienni (amb tres 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 i, finalment, l’obra es tanca amb un darrer 
capítol d'epíleg. 

 

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 
(editors 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; UB) 
 
9. El llibre 

Xavier Cubeles (Eurecat; UPF) 
 
10. La música 

Lluís Gendrau (Grup Enderrock) 
 
11. El videojoc 

Ruth S. Contreras (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC); Xavier Ribes (OCVE InCom-UAB; 
GRISS, UAB) 
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Part 3. Reptes del sistema de la comunicació a Catalunya 

12.  Canvis en els hàbits de consum 
Joan Sabaté i Salazar (URL) 

 
13.  Noves dinàmiques publicitàries: del caos a la lluita per la rellevància 

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

Eudald Domènech (CMB Consulting; Digital Business Management)  
 
Part 4: Estudis i recerca 

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

Epíleg 
Maria Corominas Piulats (UAB; IEC) 

 
7.2.4.  Producció editorial en paper i en línia 

L’Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016 s’ha publicat en paper i també en format 
digital (pdf i ePub), amb accés obert i gratuït. Durant el bienni 2016‒2017, l’InCom-UAB ha 
treballat en la maquetació de la nova edició de l’Informe, seguint les pautes d’edicions anteriors, 
i s’han introduït petits canvis en la maquetació interior que permeten una lectura dels capítols 
més àgil, sobretot en la lectura en suport digital. 
 
Publicació periòdica, amb ISSN. L’Informe 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 havia obtingut tractament de llibre (un ISBN diferent, per cada edició). 

 
Allotjament al Dipòsit Digital de Documents de la UAB. L’InCom-UAB està treballant amb l’equip de la 
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona per poder 
allotjar les diverses edicions de l’Informe en el Dipòsit Digital de Documents de la UAB 
(https://ddd.uab.cat/). Actualment, aquest repositori de documents científics està ubicat en la primera 
posició a escala estatal i en la tercera posició a escala europea. 
 

7.2.5. El web de l’Informe de la comunicació a Catalunya 

L’Informe es pot consultar des de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya, amb un espai 
preferent, destacat a la pàgina principal (http://observatoricomunicacio.cat). 

 

https://ddd.uab.cat/
http://observatoricomunicacio.cat/
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Paral·lelament, segueix vigent també l’espai en línia propi de l’Informe, dissenyat per l’equip de 
l’InCom-UAB com a un espai en línia permanent d’accés obert i gratuït 
(http://incom.uab.cat/informe). 

 

 

 

El web està concebut per poder oferir les diverses edicions de l’Informe, en format pdf i, a partir 
de l’edició 2007–2008, en format de llibre electrònic (ePub), accessible des de la llibreria virtual 
de la Generalitat de Catalunya. Disposa de la possibilitat de poder fer cerques en línia, per 
àmbits temàtics i per autors. 

A desembre de 2017, l’InCom-UAB està treballant per poder incorporar les tres primeres 
edicions de l’Informe en format digital amb la màxima qualitat possible. Es tracta de les edicions 
que van ser publicades per l’InCom-UAB (2000) i per la col·lecció Aldea Global (2001–2002 i 
2003–2004). 

 
7.2.6. Presentació i difusió de la publicació 

L’acte oficial de presentació de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016, celebrat el 
28 de setembre de 2017, a les 18.30h, a la Sala Cotxeres de Palau Robert, va ser presidit pel 
director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Jordi del Río 
González, amb la participació de la vicerectora de Comunicació i de Promoció de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Virginia Luzón Fernández; la directora de l’InCom-UAB, Amparo 
Huertas Bailén; i de l'autora de l'epíleg de l'obra i membre del comitè científic Maria Corominas 
Piulats. A l’acte també hi va assistir el director general de difusió de la Generalitat de Catalunya 
Ignasi Genovès i Avellana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://incom.uab.cat/informe
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Fotografia: © Marta Civil i Serra / InCom-UAB 

Taula presidencial (d’esquerra a dreta): Amparo Huertas Bailén, directora de l’InCom-UAB; Jordi del Río 
González, director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya; Virginia Luzón 
Fernández, vicerectora de Comunicació i de Promoció (UAB); Maria Corominas Piulats, autora de 
l’epíleg de l’obra i membre del comitè científic. 
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8. Transferència: Portal de la Comunicació 
(InCom-UAB) 
 

 
8.1. Presentació 

L'any 2017 ha fet 16 anys que l'InCom-UAB va posar en línia el Portal de la Comunicació, un 
dels projectes bàsics del centre. Des de llavors, s'ha constituït en mediador i punt de 
referència a Internet per a totes aquelles persones interessades en els diferents àmbits de la 
comunicació, principalment de l'Amèrica Llatina, però també de Catalunya i Espanya. El 
Portal de la Comunicació s’adreça a investigadors, estudiants universitaris de tots els nivells i 
professionals del sector. 

 

 

La Generalitat de Catalunya és soci col·laborador  
Des del seu llançament, la Generalitat de Catalunya ha donat suport al Portal per tal de 
contribuir a l'esforç de l’ Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(InCom-UAB) de crear instruments d'anàlisi que permetin, tant a investigadors com a 
professionals, la interpretació dels canvis que experimenta la comunicació amb el ràpid 
desenvolupament de la globalització i la hiper-connectivitat. 
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8.2. Difusió i projecció 

Les xifres demostren que el Portal de la Comunicació (InCom-UAB) ha continuat essent el 
portal acadèmic sobre comunicació de referència. El Portal té una mitjana de 4.700 visites 
absolutes per dia, amb puntes de 5.500 visites. Catalunya i Espanya concentren més del 50% 
de les entrades. Els índex de visites procedents dels països llatinoamericans més destacables 
són de Mèxic, Brasil, Veneçuela i Argentina. 

Cal destacar la presència del Portal a les xarxes socials digitals. 

 

 

8.3. Producció de continguts propis i activitat realitzada 

Al llarg de l’any 2017, el Portal de la Comunicació (InCom-UAB) ha desenvolupat tres àrees 
bàsiques de treball: 
 

PRODUCCIÓ DE CONTINGUTS PROPIS (36 PUBLICACIONS) 

El Portal genera continguts propis, elaborats per la seva redacció o amb la col·laboració 
d’experts internacionals. En concret, s’elaboren tres tipus de formats (establint sinergies 
amb l’OCC InCom-UAB, aquests son compartits també a l’Observatori sempre que responen 
a la seva especialització temàtica): 

Dossiers sobre temes d'interès en l'àmbit de la comunicació. L'any 2017 s'han publicat 17 
documents, referenciats a continuació, seguint l’ordre cronològic de publicació: 

• VALERO, José Luis (professor titular de la UAB i comissari de l’exposició) (2017): 
“Exposición en la UAB dedicada a Jordi Català, uno de los pioneres de la infografía en 
España” Del cúter a las redes. Jordi Català: Comunicación visual y estrategias en la 
infografía puede visitarse hasta el 24 de febrero de 2017 en la Sala de exposiciones de la 
UAB [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, 
gener.  
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=373 

 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=373
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• CIVIL I SERRA, Marta (InCom-UAB) (2017): “Entrevista al periodista moçambiquès Ernesto 
Nhanale: “Els periodistes no aconsegueixen ser crítics amb les fonts, el que els fa, en 
moltes ocasions, caure en la trampa de publicar informacions no veritables” [En línia]. 
Portal de la Comunicació (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, febrer. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=378&lng=cat 

 
En castellà: CIVIL I SERRA, Marta (InCom-UAB) (2017): “Entrevista al periodista 
mozambiqueño Ernesto Nhanale: “Los periodistas no consiguen ser críticos con las 
fuentes, lo que les hace, en muchos casos, caer en la trampa de publicar informaciones 
no verdaderas” [En línia] Portal de la Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 
2014-1475, febrer. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=378&lng=esp 

 
En portuguèés: CIVIL I SERRA, Marta (InCom-UAB) (2017): “Entrevista ao jornalista 
moçambicano Ernesto Nhanale: “Os jornalistas não conseguem ser críticos com as 
fontes, o que os faz, em muitos casos, cair na armadilha de publicar informações não 
verdadeiras” [en línia]. Portal de la Comunicação (InCom-UAB). Secció Dossiers. ISSN 
2014-1475, febrer. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=378&lng=por 

 

• MARQUES GONÇALVES, Gabriela (UAB) (2017): “A comunicação em Moçambique e o 
contexto global de mobilização tecnológica. Por dois dias a língua portuguesa foi o 
idioma escolhido para debater comunicação na Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB)”. Portal de la Comunicação (InCom-UAB). Secció Dossiers. ISSN 2014-1475, juliol. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=391 

 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (InCom-UAB) (2017): “La difícil relació entre negoci i cultura”. 
Crònica de la taula rodona Model Audiovisual Nordamericà. Experiències catalanes als 
EUA, organitzada pel Clúster Audiovisual de Cataluinya, ene l marc del Festival de Cinema 
Independent Nordamericà de Barcelona, el 2 de març. [En línia] Portal de la Comunicació 
(InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, març. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=379&lng=cat 
 
En castellà: HUERTAS BAILÉN, Amparo (InCom-UAB) (2017): “La difícil relación entre negocio 
y cultura”. Crònica de la taula rodona Model Audiovisual Nordamericà. Experiències 
catalanes als EUA, organitzada pel Clúster Audiovisual de Cataluinya, ene l marc del 
Festival de Cinema Independent Nordamericà de Barcelona, el 2 de març [En línia]. Portal 
de la Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, març. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=379&lng=esp 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (InCom-UAB) (2017): “Julia Cagé: ‘cal protegir la professió i la 
independència del periodista’". Crònica de al conferència de l’economista Julia Cagé 
‘Democreatitzar els mitjans, salvar europa del populisme, celebrada al CCCB, a 
Barcelona, el 27 de febrer de 2017 [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), 
secció Dossiers. ISSN 2014-1475, març. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=380&lng=cat 
 

 
 
 
 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=378&lng=cat
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=378&lng=esp
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=378&lng=por
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=391
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=379&lng=cat
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=379&lng=esp
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=380&lng=cat
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En castellà: HUERTAS BAILÉN, Amparo (InCom-UAB) (2017): “Julia Cagé: ‘se ha de proteger 
la profesión y la independencia del periodista’". Crònica de la conferència de 
l’economista Julia Cagé ‘Democreatitzar els mitjans, salvar europa del populisme, 
celebrada al CCCB, a Barcelona, el 27 de febrer de 2017 [En línia]. Portal de la 
Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, març. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=380&lng=cat 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (InCom-UAB) (2017): “Directiva Europea de Serveis de 
Comunicació Audiovisual: flexibilitat i autoregulació”. Crònica de l’acte de Petra 
Kammerevert, coponent del Parlament Europeu de la revisió de la Directiva de Serveis 
de Comunicació Audiovisual sobre el nou projecte legislatiu, presentat a Barcelona, el 21 
d’abril, en una jornada organitzada per l’Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona 
[En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, abril. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=383&lng=cat 
 
En castellà: HUERTAS BAILÉN, Amparo (InCom-UAB) (2017): “Directiva Europea de Servicios 
de Comunicación Audiovisual: flexibilidad o autoregulación”. Crònica de l’acte de Petra 
Kammerevert, coponent del Parlament Europeu de la revisió de la Directiva de Serveis 
de Comunicació Audiovisual sobre el nou projecte legislatiu, presentat a Barcelona, el 21 
d’abril, en una jornada organitzada per l’Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona 
[En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, abril. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=383&lng=esp 

 

• PORTAL DE LA COMUNICACIÓ (INCOM-UAB) (2017): “Projectes en desenvolupament a Betevé 
MediaLab”. Crònica de l’acte de lliurament dels guanyadors de la primera convocatoria 
de projectes innovacodrs en l’pambit audiovisual de betevé Meddia Lab, organitzada pel 
Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, a Barcelona, el 4 de maig de 2017 [En 
línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, maig. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=385 

 

• PORTAL DE LA COMUNICACIÓ (INCOM-UAB) (2017): “El documental a Catalunya, un gènere en 
perill d’extinció”. En el marc de la 20a edició del festival DocsBarcelona, Clúster 
Audiovisual de Catalunya ha organitzat la taula rodona “La indústria del documental a 
Catalunya” al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona per analitzar les claus del 
futur del documental i de la indústria del documental a Catalunya [En línia]. Portal de la 
Comunicació (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, juny. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=386 

 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB) (2017): “La realitat virtual 
arriba al món de la música”. Crònica de la sessió “Música vídeo i realitat virtual. Nous 
reptes i possibilitats”, organitzada pel Clúster Audiovisual de Catalunya al CCCB (Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona), en el marc del Primavera Pro On-Screen, al 
CCCB, a Barcelona, el 31 de maig de 2017. [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-
UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, juny. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=387 

 

• PORTAL DE LA COMUNICACIÓ (InCom-UAB) (2017): “Els mateixos problemes, però ara més 
grans”. Crònica de la jornada “Nous Formats del Periodisme”, dins del cicle de 
conferènciesRastres de Futur. La cultura catalana del segle XXI,organitzat per la Fundació 
Josep Irla i la Revista Mirall, a Barcelona. Dimarts, 6 de juny [En línia]. Portal de la 
Comunicació (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, juny. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=388 
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• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB) (2017): “El mesurament dels 
públics. Davant la carència d’estudis cross-media, la resposta està en un sistema 
integrat”. Crònica de la Jornada “Dissenyant eines per mesurar l’audiència digital a 
Catalunya”, organitzada pel centre de recerca InCom-UAB, el Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC) i la Generalitat de Catalunya, i presentació pública de l’OCC (InCom-
UAB), a Barcelona, al Palau Robert, el 9 de juny del 2017 [En línia]. Portal de la 
Comunicació (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, juny. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=389 

 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB) (2017): “Societat digital: 
periodisme i sostenibilitat econòmica”. Crònica de la jornada sobre periodisme, cicle 
“Economia i sociedad digital”, organitzda pel Cercle d’Economia, a Barcelona, el 13 de 
setembre de 2017, a Barcelona [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), secció 
Dossiers. ISSN 2014-1475, setembre. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=394&lng=cat 

 
En castellà: OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB) (2017): 
“Sociedad digital: periodismo y sostenibilidad económica”. Crònica de la jornada sobre 
periodisme, cicle “Economia i sociedad digital”, organitzda pel Cercle d’Economia, a 
Barcelona, el 13 de setembre de 2017, a Barcelona [En línia]. Portal de la Comunicación 
(InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, setembre. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=394&lng=esp 

 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB) (2017): “Competències 
digitals professionals: com atendre una audiència impacient i, alhora, controlar la 
información”. Crònica de la taula rodona “Hàbitats Digitals: Noves Competències i 
Professions” en el marc de la Diada de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 
TIC de Catalunya, celebrada al CosmoCaixa de Barcelona el 28 de setembre [En línia]. 
Portal de la Comunicació (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, octubre. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=396 

 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB) (2017): “Premsa Comarcal: el 
paper resisteix, però el repte ara és trobar-li el punt a l'entorn digital”. Crònica de l’acte 
de presentación del del Llibre Blanc de les Revistes i la Premsa en Català del 2016, 
organitzat per la Federació d’Associacions d’Editors de Prmesa, Revists i Mitjans Digitals, 
al Real Club Polo de Barcelona el 20 d'octubre [En línia]. Portal de la Comunicació 
(InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, octubre. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=398 

 

• OBSERVATORI DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA (OCC InCom-UAB) (2017):”Davant de la post-
veritat, cal fer més-periodisme”. Crònica de la jornada commemorativa dels 20 anys del 
Consell d'Informació de Catalunya (CIC) i dels 25 anys del Codi Deontològic, celebrat al 
Col·legi de Periodistes de Catalunya, a Barcelona, el 9 de novembre [En línia]. Portal de la 
Comunicació (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, 
novembre.http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=402 
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• BASQUENS, Verónica I. (Estudiant de Sociologia, UAB) (2017): “L'activista Yolanda 
Domínguez reflexiona sobre la contribució de la publicitat en la normalització dels 
estereotips de gènere”. Crònica de la conferència que va impartir l’artista-activista 
Yolanda Domínguez amb el títol “La mercantilització i la dona” al Centre Cívic de 
Drassanes, el 7 de novembre, a Barcelona [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-
UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, novembre. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=403&lng=cat 
 
En castellà: BASQUENS, Verónica I. (Estudiant de Sociologia, UAB) (2017): “La activista 
Yolanda Domínguez reflexiona sobre la contribución de la publicidad en la normalización 
de los estereotipos de género”. Crònica de la conferència que va impartir l’'artista-
activista Yolanda Domínguez amb el títol “La mercantilització i la dona” al Centre Cívic de 
Drassanes, el 7 de novembre, a Barcelona [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-
UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, novembre. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=403&lng=esp 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (OCC InCom-UAB): “Mitjans de proximitat: màquines que 
dialoguen o espais de connexió pública?”. Crònica de la 6ena Jornada Internacional de 
mitjans de proximitat de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació (AMIC), 
celebrada a Barcelona, el 21 de novembre de 2017 [En línia]. Portal de la Comunicació 
(InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, desembre. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=404&lng=cat 
 
En castellà: HUERTAS BAILÉN, Amparo (OCC InCom-UAB): “Medios de proximidad: 
¿Máquinas que dialogan o espacios de conexión pública?”. Crònica de la 6ena Jornada 
Internacional de mitjans de proximitat de l’Associació de Mitjans d’Informació i 
Comunicació (AMIC), celebrada a Barcelona, el 21 de novembre de 2017 [En línia]. Portal 
de la Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, desembre. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=404&lng=cat 

 
 

Ressenyes de novetats editorials. L'any 2017 s'han publicat 14 ressenyes elaborades per 
col·laboradors acadèmics del Portal (les ressenyes de llibres de l’Editorial UOC són 
compartides per aquesta a la seva web): 

 

• SÁNCHEZ ESTÉVEZ, Reyna (Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, Mèxic) 
(2017): “Género y comunicación radical. Discursos de disrupción, tensión y cambio entre 
Chiapas y Nicaragua” Reseña del libro "Género y comunicación radical. Discursos de 
disrupción, tensión y cambio entre Chiapas y Nicaragua" de Amaranta Cornejo 
Hernández [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 
2014-1475, gener. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=372 

 

• NAVARRO PERIBÁÑEZ, Alba (Estudiant de Sociologia, UAB) (2017): “Game Over. Juegos 
electrónicos y violencia”. Ressenya del llibre de Lynn Alves (2017) Game Over. Juegos 
electrónicos y violencia (Barcelona: Editorial UOC-InComUAB, Colección Atlántica de 
Comunicación). [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 
2014-1475, gener. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=374 
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• CIVIL I SERRA, Marta (2017): “Las memorias periodísticas de Wifredo Espina, impulsor y 
promotor de la investigación en comunicación social en Cataluña”. Ressenya del llibre de 
Wifredo Espina Quan volien silenciar-me. Memòries d’un periodista inconformista 
(Lleida: Pagès Editors; primera edició, gener de 2016) [En línia]. Portal de la Comunicació 
(InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, febrer. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=375&lng=cat 

 
En castellà: CIVIL I SERRA, Marta (2017): “Las memorias periodísticas de Wifredo Espina, 
impulsor y promotor de la investigación en comunicación social en Cataluña”. Reseña del 
libro de Wifredo Espina Quan volien silenciar-me. Memòries d’un periodista 
inconformista (Lleida: Pagès Editors; primera edició, gener de 2016) [En línia]. Portal de la 
Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, febrer. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=375&lng=esp 

 

• PUIG, Quim (UAB) (2017): “Fuera, dentro, alrededor”. Ressenya del llibre de Rafael Tassi 
Teixeira (2016) Cine diaspórico iberoamericano: fronteras, itinerarios y transculturalismos 
(Barcelona: Editorial UOC / InCom-UAB, col·lecció Altántica de Comunicación, núm. 20, 
2016). [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-
1475, febrer. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=376 

 

• NAVARRO PERIBÁÑEZ, Alba (Estudiant de Sociologia, UAB) (2017): “La defensa de la 
consideración culturAlba al de las series de televisión”. Ressenya del llibre de Concepción 
Cascajosa Virino La cultura de las series. (Barcelona: Edotiral Laertes, col·lecció Kaplan, 
núm. 45, 2016) [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 
2014-1475, febrer. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=377 

 

• PORTUGAL BUENO, Mª del Carmen (2017): “Eventos y protocolo. La gestión estratégica de 
actos corporativos e institucionales”. Ressenya del llibre de Mònika Jiménez -Morales; 
Julio Manuel Panizo Alonso Eventos y protocolo. La gestión estratégica de actos 
corporativos e institucionales” (Barcelona: Editorial UOC, 2017) [En línia]. Portal de la 
Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, abril. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=382 

 

• MARIMÓN PEDROSA, Joan (ESCAC) (2017): “Un discurso autorizado sobre el montaje 
audiovisual”. Ressenya del llibre de Luis Fernando Morales Morante Editing and Montage 
in International Film and Video: Theory and Technique de Luis Fernando Morales 
Morante (Waltham, Massachusetts, EUA: Focal Press, 2017) [En línia]. Portal de la 
Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, maig. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=384 

 

• RIZO GARCÍA, Marta (UACM, Mèxic) (2017): “Espectadores del riesgo, testigos de la 
catástrofe. La televisión y el tratamiento de los riesgos y catástrofes naturales sucedidos 
en España”. Ressenya del llibre de Lozano Ascencio, Carlos; Sánchez Calero, María Luisa; 
Morales Corral, Enrique Periodismo de riesgo y catástrofes. En los telediarios de las 
principales cadenas de televisión en España (Madrid: Fragua). [En línia]. Portal de la 
Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, juny. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=390 
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• SALVADOR AGRA, Saleta de (Universidad de Vigo) (2017): “Fortunas de la inestabilidad del 
texto y las tramas de las textualidades mediáticas”. Ressenya del llibre de Bruno 
Leal;Carlos Alberto Carvalho, Carlos Alberto i Geane Alzamora (coords.): Textualidades 
mediáticas (Barcelona: Editorial UOC/InCom-UAB, 2017) [En línia]. Portal de la 
Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, agost. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=392 

 

• PIÑÓN, Maybel (Universidad Autónoma Ciudad de México) (2017): “Comunicación 
Intercultural: una mirada a las teorías, conceptos y sus aplicaciones”. Ressenya de 
Cynthia Pech; Marta Rizo i Vivian Romeu: Manual de comunicación intercultural. Una 
introducción a sus conceptos, teorías y aplicaciones (México: Publicaciones UACM, 2016) 
[En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, 
setembre. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=393 

 

• FREIXA, Carles; FIGUERAS-MAZ, Mònica (2017): “Epílogo”, a Freixa, Carles, Figueras-Maz, 
Mònica, eds.: Jesus Martín-Barbero. Jóvenes. Entre el palimpsesto y el hipertexto 
(Barcelona: Nuevos Emprendimientos Editoriales, S. L.) [En línia]. Portal de la 
Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, octubre.  
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=399 

 

• MORAGAS I SPÀ, Miquel de (2017): “Paisajes Insurrectos, de Rossana Reguillo. Notas de 
lectura”,. Ressenya de lllibre de Rossana Reguillo Paisajes Insurrectos (Barcelona: Nuevos 
Emprendimientos Editoriales, 2017) .) [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), 
secció Dossiers. ISSN 2014-1475, novembre. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=400 

 

• PUIG, Quim (2017): “Manga, anime y videojuegos. Narrativa cross-media japonesa”. 
Ressenya del llibre de Manuel Hernández Pérez Manga, anime y videojuegos. Narrativa 
cross-media japonesa (Saragossa: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2017) [En línia]. 
Portal de la Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. ISSN 2014-1475, novembre. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=401 

 

• REGUERO JIMÉNEZ, Núria (2017): “La revolució dels algoritmes. Nous reptes en les 
polítiques públiques i l'alfabetització digital”. Ressenya del llibre de Martí Petit Bozzo 
Comunicació, xarxes i algoritmes. Per una política digital pròpia a Catalunya (Barcelona: 
Angle Editorial, 2017) [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), secció Dossiers. 
ISSN 2014-1475, octubre. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=397 

 

 

Lliçons. L'any 2017 s'han publicat les 5 lliçons següents, per ordre cronològic: 

• FRANCO COELHO, Rafael (Universidad Federal de Goiás, Brasil) (2017):  “Los medios de 
comunicación como herramienta de lucha por el reconocimiento indígena” [En línia]. 
Portal de la Comunicació (InCom-UAB). Edició en castellà i en català. ISSN 2014-0576. 
Febrer. 
Edició en castellà: http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=95 
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• CODINA, Lluís (UPF) (2017): “Bases de datos académicas para investigar en Comunicación 
Social: revisiones sistematizadas, grupo óptimo y protocolo de cerca”. Portal de la 
Comunicació (InCom-UAB). ISSN 2014-0576. Juliol. 
Edició en castellà: http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=96 

• GONZÁLEZ RAMOS, Ana M. (IN3-UOC) (2017): “Ens permeten les tecnologies de la 
informació i comunicació avançar en la igualtat entre homes i dones?” Portal de la 
Comunicació (InCom-UAB). ISSN 2014-0576. Agost. 
Edició en català: http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=97&lng=cat  
Edició en castellà: http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=97 

• JESUS COUTINHO, Isa de (Universidade do Estado da Bahia, Brasil) (2017): “Videojogos e 
aprendizagem: considerações e reflexões sobre as contribuições de James Paul Gee”. 
Portal de la Comunicació (InCom-UAB). ISSN 2014-0576. Setembre. 
Edició en portugués: http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=98 
 

• TERRÓN BLANCO, José Luis (UAB) (2017): “Una aproximación a la información sobre salud 
en los medios de comunicación”. Portal de la Comunicació (InCom-UAB). ISSN 2014-0576. 
Desembre. 
Edició en català: 
http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=100&lng=cat 
Edició en castellà: http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=100 

 

PortalCOM TV a Youtube 

Durant l’any 2017, l’InCom-UAB ha posat en obert una selecció de les principals 
intervencions acadèmiques del Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas. 
Apuntes metodológicos, organitzat per l’InCom-UAB, a la Facultat de Ciències de al 
Comunicació, els dies 15 i 16 de setembre de 2016. 

• OROBITG, Gemma (UB) (2017): “Las etnografías indígenas y la cuestión de la diversidad 
cultural. Una reflexión metodológica a partir de tres trabajos de campo con pueblos 
indígenas” [En línia]. Ponència presentada al Workshop interdisciplinar sobre 
comunidades indígenas. Apuntes metodológicos, organitzat per l’InCom-UAB, a la 
Facultat de Ciències de la Comunicació, els dies 15 i 16 de setembre de 2016. PortalCOM 
TV, a Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=nR6aQhpSJzE 

 
• VENTURA, Montserrat (UAB) (2017): “Una reflexión antropológica sobre los impactos de 

un proyecto de investigación lingüística y uno de cooperación al desarrollo en una 
comunidad de la Costa de Ecuador” [En línia]. Ponència presentada al Workshop 
interdisciplinar sobre comunidades indígenas. Apuntes metodológicos, organitzat per 
l’InCom-UAB, a la Facultat de Ciències de la Comunicació, els dies 15 i 16 de setembre de 
2016. PortalCOM TV, a Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=rr7uoNeo9Cw 

 
• LUNA, Maria (UAB) (2017): “La cámara puente: El documental como tecnología en el 

mundo indígenas” [En línia]. Ponència presentada al Workshop interdisciplinar sobre 
comunidades indígenas. Apuntes metodológicos, organitzat per l’InCom-UAB, a la 
Facultat de Ciències de la Comunicació, els dies 15 i 16 de setembre de 2016. PortalCOM 
TV, a Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=YNJXSkogO7M 
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• GÓMEZ, Sebastián (UB) (2017): “Imágenes de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia): 
el artefacto cultural como una forma de pensar los medios de comunicación 
indígena”[En línia]. Ponència presentada al Workshop interdisciplinar sobre comunidades 
indígenas. Apuntes metodológicos, organitzat per l’InCom-UAB, a la Facultat de Ciències 
de la Comunicació, els dies 15 i 16 de setembre de 2016. PortalCOM TV, a Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=skCqUiOaqBE 

 
• NUNES, Ana Lúcia (Universidad Federal do Rio de Janeiro / UAB) (2017): “Cine indígena: 

metodologías, derechos de propiedad y alteridad” [En línia]. Ponència presentada al 
Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas. Apuntes metodológicos, 
organitzat per l’InCom-UAB, a la Facultat de Ciències de la Comunicació, els dies 15 i 16 
de setembre de 2016. PortalCOM TV, a Youtube.  
https://www.youtube.com/watch?v=G38IUT-iGcc 

 
• MARTÍN, Maite (UAB) (2017): “Huellas y memorias del desarrollo en las relciones de 

género en comunidades indígenas de los Andes ecuatorianos”[En línia]. Ponència 
presentada al Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas. Apuntes 
metodológicos, organitzat per l’InCom-UAB, a la Facultat de Ciències de la Comunicació, 
els dies 15 i 16 de setembre de 2016. PortalCOM TV, a Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUALuoWneW8 

 
• FRANCO COELHO, Rafael (Universidad Federal de Goiás, Brasil / InCom-UAB) (2017): “Aldea 

Digital: medios de comunicación, identidad y movimiento indígena Xavante en el Brasil 
Central” [En línia]. Ponència presentada al Workshop interdisciplinar sobre comunidades 
indígenas. Apuntes metodológicos, organitzat per l’InCom-UAB, a la Facultat de Ciències 
de la Comunicació, els dies 15 i 16 de setembre de 2016. PortalCOM TV, a Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=3YpnuLOihYY 

 
• KRADOLFER, Sabine (Universitat de Lausanna) (2017): “Retos y desafíos de los métodos 

participativos en el trabajo con comunidades indígenas” [En línia]. Ponència presentada 
al Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas. Apuntes metodológicos, 
organitzat per l’InCom-UAB, a la Facultat de Ciències de la Comunicació, els dies 15 i 16 
de setembre de 2016. PortalCOM TV, a Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=eNxBMRLPXbw 

 
 
Actualització constant de les seccions 

El Portal actualitza diàriament les seccions més seguides pels usuaris visitants (Agenda, 
novetats editorials i recursos acadèmics). La resta de seccions del Portal s’actualitzen 
setmanal o mensualment, en funció del flux de novetats. En total, al llarg del 2017 s'han 
publicat unes 4.100 novetats editorials i activitats-agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=skCqUiOaqBE
https://www.youtube.com/watch?v=G38IUT-iGcc
https://www.youtube.com/watch?v=ZUALuoWneW8
https://www.youtube.com/watch?v=3YpnuLOihYY
https://www.youtube.com/watch?v=eNxBMRLPXbw
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Difusió diària de continguts a xarxes socials 

L’activitat a les xarxes socials digitals és la més dinàmica quan a actualització (amb una 
continua renovació de material). Durant el 2017 s'han publicat 85.420 post/tweets i s'ha 
consolidat la presència del Portal a les xarxes socials, mantenint un bon índex de seguidors a 
les dues principals plataformes (dades a 31 de desembre de 2017): 

• Perfil Facebook: 26.232 seguidors/es 

• Perfil Twitter: 7.414 seguidors/es 

El perfil dels seguidors del Portal a les xarxes és majoritàriament dona (65% dones i 35% 
homes), d'entre 25 i 34 anys. Per ciutats, la majoria d'usuaris provenen de Barcelona, 
seguides de Mèxic DF, Lima, Buenos Aires, Bogotà i Madrid. 
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8.4. Equip 

 

Catalunya 

 

Direcció acadèmica 
Amparo Huertas Bailén 
José Luis Terrón 

 

Direcció del projecte web 
Ramon G. Sedó 
 

Portugal 

 

Comitè acadèmic 
Gustavo Cardoso 
Rita Espanha 

 

Redacció 
Jorge Vieira 

 
Fundador 
Miquel de Moragas 

 

Redacció i xarxes socials 

Silvia Porta 
Gabriela Marques 
Ramon G. Sedó 
Amparo Huertas 
José Luis Terrón  

 

Desenvolupament tècnic 
Ramon G. Sedó 

 

Imatge i disseny gràfic 
Ramon G. Sedó 
Frederic Tort 

 

Altres col·laboracions destacades (2017) 
Carlos Aguirre 
Marta Civil i Serra 
Alba Navarro 
Carmen Portugal Bueno 
Quim Puig 
Reyna Sánchez 
Jose Luis Valero 
Veronica. I. Basquens 

 

Portal de la Comunicació InCom-UAB 
Institut de la Comunicació (InCom-UAB) 
Edifici N. Campus UAB. 
08193 Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona) 
Tlf. +34 93 581 40 57 
Fax. +34 93 581 21 39 
Correu electrònic: portalcom@uab.cat 
 
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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9. Transferència i col·laboracions externes 

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.  

 

En l’àmbit de la transferència, l’InCom-UAB ha realitzat durant el 2017 iniciatives pròpies, 

que ja han quedat recollides en epígrafs anteriors (Observatori de la Comunicació a 

Catalunya InCom-UAB, Informe de la Comunicació a Catalunya InCom-UAB, Portal de la 

Comunicació InCom-UAB, Mapa de la Comunicació a Catalunya, publicacions).I activitats 

fruit de convenis, acords i prestació de serveis amb altres institucions: Fundació Fòrum 

Universal de les Cultures, Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), 

Institut Barcelona Esports, Fundació Barcelona Olímpica. 

 
a) Fundació Fòrum Universal de les Cultures 
Durant el 2017, i degut a la liquidació de la Fundació Fòrum Universal de les Cultures, 
l’InCom-UAB ha donat suport a l’organització del llegat digital de la Fundació. 
 
b) Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC) 
Després de la organització l’any 2016 del V Congrés Internacional AE-IC "Comunicación, 
Cultura y Cooperación" Madrid 2016, l’InCom-UAB s’ha encarregat durant el 2017 de la 
secretaria tècnica, web, inscripció, disseny gràfic i publicacions de l’Associació. A principis de 
2017 va posar en línia el nou web de l’AE-IC. 
 

  
 

El 2017 és el darrer any en el que l’InCom-UAB dóna suport a l’AE-IC en tasques 

relacionades amb secretaria i web, mantenint el conveni marc de col·laboració com a 

entitats acadèmiques. 
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c) Institut Barcelona Esports 

Durant 2017, l’InCom-UAB ha continuat col·laborant amb l’Institut Barcelona Esports en dos 

projectes: gesteveniments.bcn.cat i gesmemories.bcn.cat. 

 

Els dos projectes estan relacionats en la millor gestió dels esdeveniments esportius que 

tenen lloc a Barcelona i en tenir la capacitat mesurar el seu impacte a partir d’uns indicadors 

de ciutat. 

 

 
 

 

d) Fundació Barcelona Olímpica  

Amb la Fundació Barcelona Olímpica s’ha continuat durant el 2017 fent les tasques de 

manteniment tècnic dels llocs web de la Fundació Barcelona Olímpica i 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 2017, en el marc de la col·lecció InCom-UAB Publicacions han estat: 
 
• BROWNE SARTORI, Rodrigo; VALLE ROJAS, Carlos del; SILVA 

ECHETO, Víctor (compiladors) (2017): Relatos Culturales 
de la Crisis: Comunicación y Crítica Política [En línia]. 
Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). Col·lecció 
InCom-UAB Publicacions, núm. 13. ISBN: 978-84-
945378-2. 
http://incom.uab.cat/download/ebook_13_v6.pdf 

 

• MORAGAS I SPÀ, Miquel de; TERRÓN, José Luis; RINCÓN, 
Omar (editors) (2017): De los medios a las mediaciones 
de Jesús Martín Barbero, 30 años después [En línia]. 
Bellaterra: Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (InCom-UAB). Col·lecció 
InCom-UAB Publicacions, núm. 14. ISBN 978-84-
947521-5-5 
http://incom.uab.cat/download/eBook_incomuab_14.
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. 
 
Direcció 
José Luis Terrón, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
Comitè acadèmic 
Carmen Echazarreta, Universitat de Girona 
Mònika Jiménez, 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 
Tanius Karam, Universidad Autónoma Ciudad de México 
Laura Regil, Universidad Pedagógica Nacional 
Ángel Badillo, Universidad de Salamanca 
Marta Martín, Universidad de Alicante 
 
 

http://incom.uab.cat/download/ebook_13_v6.pdf
http://incom.uab.cat/download/eBook_incomuab_14.pdf
http://incom.uab.cat/download/eBook_incomuab_14.pdf
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10.2. Amb l’Editorial UOC 

Dins de la Col·lecció Atlàntica de Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB), durant l’any 
2017 s’han publicat quatre obres d’aquest projecte en col·laboració: 
 
• GAMA ALVES, Lynn Rosalina (2017): Game Over, Juegos electrónicos y violència. Barcelona: 

Editorial UOC /InCom-UAB. ISBN: 9788491166443. Traducció de l’obra: Ruth S. Contreras 
Espinosa. 
 

• LEAL, Bruno; CARVALHO, Carlos Alberto; ALZAMORA, Geane, coords. (2017): Textualidades 
mediáticas. Barcelona: Editorial UOC / InCom-UAB. ISBN: 9788491166245. 
 

• LEDUR ALLES, Natália (2017): Prostitución y discurso mediático ¿Dónde están las 
protagonistas? Barcelona: Editorial UOC / InCom-UAB. ISBN: 9788490292433. 
 

• HOFF, Tânia; E. Martínez, Doris, coords. (2017): Discursos mediáticos sobre la diferencia 
en América Latina y el Caribe. Barcelona: Editorial UOC / InCom-UAB. ISBN 
9788491800354. 

 

    

 
 
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)  

 
– Per part de l’Editorial UOC: Lluís Pastor, en qualitat de director general; Roser Leal com a 

responsable de la col·lecció. 
 
Comitè científic 

–  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 - Espanya ) 
– José Carlos Sendín Gutierrez (Universidad Rey Juan Carlos-España. In Memoriam) 
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11. Activitat formativa 

11.1. Tesis doctorals defensades i en curs 

Tesis doctorals defensades 

Escrita i dirigida per membres de l’InCom-UAB 
• VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón (2017): Producción orientada al procomún en el documental 

español [En línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Departament de Comunicació 
Audiovisual i Publicitat (Universitat Autònoma e Barcelona). Director de la tesi doctoral: 
José Luis Terrón Blanco. Data de defensa: 18‒09‒2017. 
http://hdl.handle.net/10803/457575 

 
Escrita per membres de l’InCom-UAB 
• REGUERO JIMÉNEZ, Núria (2017): Polítiques públiques i sostenibilitat dels mitjans lliures a 

Amèrica Llatina i la Unió Europea. De les ràdios lliures als comuns digitals [En línia]. 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) de la 
UAB. Directors de la tesi doctoral: Mayo Fuster i Morell (Universitat Oberta de 
Catalunya), Joan Subirats i Humet (Universitat Oberta de Catalunya). Data de defensa: 
26‒09‒2017. http://hdl.handle.net/10803/457757 

 
Dirigida per membres de l’InCom-UAB 
• NHANALE, Ernesto (2017): Periodismo y democracia en Mozambique: cobertura de los 

casos de corrupción en los semanarios 'Domingo' y 'Savana' [En línia]. Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès): Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (Universitat 
Autònoma e Barcelona). Directora de la tesi doctoral: María Dolores Montero Sánchez. 
Data de defensa: 08‒09‒2017. http://hdl.handle.net/10803/456269 

 

• PARDO GILA, Jose Manuel (2017): El ecosistema olímpico en Facebook durante los Juegos 
Olímpicos de Río 2016: actores, contenidos y participación de los usuarios [En línia]. 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Departametn de Comunicació Audiovisual i Publicitat 
(Universitat Autònoma de Barcelona. Director de la tesi doctoral: Emilio Fernández Peña. 
Data de defensa: 07‒11‒2017. http://hdl.handle.net/10803/457977 

 
Tesis doctorals en curs 

Escrita i dirigida 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) 

 
Elaborada 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) 

 
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) 

 

http://hdl.handle.net/10803/457575
http://hdl.handle.net/10803/457757
http://hdl.handle.net/10803/456269
http://hdl.handle.net/10803/457977
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• Medicina de precisió: El sorgiment d’una nova aproximació a la prevenció i el tractament de 
malalties i el repte de comunicar un tema d’alta complexitat 
Doctorand: GUTIÉRREZ PRIETO, Carlos Augusto. Director: José Luis Terrón Blanco (UAB) 
Programa de Doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 

 
• El tractament de les víctimes en el narcotràfic a Mèxic en les agències de notícies. El cas d’EFE 

Doctorand: HERNÁNDEZ GÓMEZ, Iván. Director: José Luis Terrón Blanco (UAB) 
Programa de Doctorat en 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) 

 

• Gestión de la marca personal en las redes sociales de deportistas de élite 
Doctorand: NIETO, Adolfo. Director: Dr. Emilio Fernández Peña (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. Comunicació Audiovisual i Publicitat (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) 

 
• Videojocs comercials a l’aula: estratègia per a la comunicació o educació en salut sexual dels 

adolescents 
Doctoranda: TAMAYO ACEVEDO, Mónica Isabel. Director: José Luis Terrón Blanco (UAB) 
Programa de Doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 

 
 

En el marc de la col·laboració Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) / Escola Superior 
de Jornalismo de Maputo (Moçambic) 
 
María Dolores Montero, Maria Corominas Piulats i Enric Marín dirigeixen quatre tesis 
doctorals de professors i investigadors vinculats amb l’Escola Superior de Jornalsimo de 
Maputo (Moçambiç). Doctorands: Alexandre Dinis Zavala; Eulalio Mabuie; Leonel Simila, i 
Filipe Rui Baloi. 

 
 

11.2. Tutories d’estades de recerca (predoctorals i postdoctorals) 

• Frisiello, Antonella (investigadora Senior de l’Istituto Superiore Mario Boella, Itàlia, i 
membre del Consell Regional de la Società Italiana di Ergonomia) 
Estada de recerca postdoctoral a l’OCVE (InCom-UAB) 
Tutora de l’estada: Contreras Espionsa, Ruth S. 
Abril 2017 
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• Jane, Tomás (director de l’Escola Superior de Jornalismo, Moçambic) 

Estada de recerca postdoctoral 
Tutora de l’estada: Montero Sánchez, María Dolores 
06-05-2017 a 14-05-2017 
 

• Rodríguez Borges, Rodrigo Fidel (Universidad de La Laguna) 
Estada de recerca postdoctoral 
Tutora de l’estada: Huertas Bailén, Amparo 
11-09-2017 a 11-11-2017 

 
• Michalopoulos, Konstantinos (School of Jorunalism and Mass Communications, Aristotle 

University of Thessaloniki (Grècia) (2016/2017) 
Etudiant de pràctiques i estada de recerca. Programa Erasmus + 
Tutora de l’estada: Huertas Bailén, Amparo 
01-11-2016 a 31-01-2017 
 
 

11.3. Tutories d’estades de pràctiques 
 
Estades de pràctiques d’estudiants de grau: 
 
• Navarro, Alba (Estudiant del grau de Sociologia de la UAB) 

Primer semestre del curs 2016–2017. 
Tutora de l’estada: Huertas Bailén, Amparo 
Període: 09-2016 a 02-2017. 
 

• Basquens, Verònica Irene (Estudiant del grau de Sociologia de la UAB) 
Primer semestre del curs 2017–2018. 
Tutora de l’estada: Huertas Bailén, Amparo 
Període: 12-09-2017 a 19-02-2018. 

 

 

11.4. Estades d’investigadors de l’InCom-UAB a l’exterior 
 
• Santamaria, Laura 

Estada de recerca predoctoral a la Universitat Ruprecht Karls de Heidelberg (Alemanya) 
Març a maig de 2017 
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12. 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. Actualment, l’InCom-UAB manté la concessió de la Càtedra, per part de la 
UNESCO, per al període 2016–2020. 
 

 

 

 
 

 

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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• 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 

•  Tomás Jane, director general de l’Escola Superior de Jornalismo (Maputo, Moçambic) 
El mes de maig de 2017, el doctor Tomás Jane, director general de l’Escola Superior de 
Jornalismo (ESJ) de Maputo, va fer una estada a la UAB en el marc del conveni de la 
Càtedra Unesco de Comunicació InCom-UAB i la FAS per a la contribució a la formació de 
professorat doctorat de l’ESJ (FAS, FSXXXIII-04). Entre d’altres activitats, el doctor Jané va 
impartir una sessió acadèmica titulada Contribução das rádios comunitarias na educação 
a cidadania, als estudiants del mòdul “Comunicació, desenvolupament i canvi social” 
dins el màster Mitjans, Comunicació i Cultura (Departament de Mitjans. Comunicació i 
Culutra, UAB). 

 
•  Seminari Taller d’estudis africans en comunicación (UAB) 

Els dies 12 i 13 de juliol de 2017 es va fer un Seminari Taller d’estudis africans en 
comunicació, també en el marc del conveni entre la Càtedra Unesco i la FAS. El seminari 
va anar a càrrec del doctor Moisés de Lemos Martins, de la Universidade do Minho 
(Portugal), que va impartir les ponències Comunicação e Desenvolvimento - o papel dos 
média numa sociedade em rede i Espaço Público, Quotidiano e Média. També hi van 
participar els professors de l’ESJ i estudiants del programa de doctorat de Mitjans, 
Comunicació i Cultura de la UAB Leonel Simila, Alexandre Dinis Zavala, Eulalio Mabuie i 
Filipe Rui Baloi, que van presentar les seves recerques sobre la comunicació a Moçambic. 

 
•  Seguiment dels doctorands de l’ESJ a la UAB 

El professor Ernesto Nhanale ha obtingut, el 2017, el grau de doctor. Els professors 
Leonel Simila i Filipe Rui Baloi han realitzat el tercer seguiment; el professor Eulalio 
Mabuie el segon i el professor Alexandre Dinis Zavala el primer. Participació: M. Dolores 
Montero, Maria Corominas i Enric Marín. 

 

Equip de treball 
– MONTERO SÁNCHEZ, María Dolores (Dept. 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) 

http://www.portalcomunicacion.com/catunesco/esp/noticias_det.asp?id_noticias=79
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13. Notícies publicades al web de l’InCom-UAB 

 

 
• 11–01–2017 

Amparo Huertas Bailén i Maria Luna coordinen un llibre sobre l’estudi de les 
comunitats indígenes 
El llibre, que serà publicat pel segell editoral InCom-UAB Publicacions en format eBook, 
és fruit del ‘Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas: apuntes 
metodológicos’, organitzat pel Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura 
de l’InCom-UAB (2014/SGR-01594) el mes de setembre de 2016. 
http://www.webcitation.org/6wJdrnMzT 

 
• 16–01–2017 

Game Over, de Lynn Alves, nou volum de la col·lecció Atlántica de Comunicación 
(Editorial UOC / InCom-UAB) 
Ruth S. Contreras Espinosa, coordinadora de l’Observatori de Comunicació, 
Videojocs i Entreteniment (InCom-UAB / UVic-UCC), ha estat l’encarregada de 
prologar el novè llibre fruit del conveni de col·laboració signat entre l’Editorial UOC 
i l’InCom-UAB. http://www.webcitation.org/6wJe7woYc 

 
• 19–01–2017 

Miquel de Moragas i Spà i Maria Corominas, ponents en la jornada 
commemorativa del 30è aniversari de la Societat Catalana de Comunicació  (SCC-
IEC) 
Els dos investigadors de l’InCom-UAB participaran en una taula rodona, juntament 
amb altres expresidents de la Societat, per parlar sobre els orígens i els reptes 
assolits per la institució, així com del futur de la recerca en comunicació. Miquel de 
Moragas i Spà va ser fundador i primer president de la SCC-IEC, entre els anys 1986 
i1987, i Maria Corominas va ser-ne presidenta durant el període comprès entre 
2006 i 2009. http://www.webcitation.org/6wJeJzsAu 

 
• 23–01–2017 

Amparo Huertas explica a l’espai radiofònic “Annour” el seu treball sobre el 
consum cultural de la població migrant  
El passat 18 de gener “Annour”, espai radiofònic de Ràdio Mollet, va entrevistar 
Amparo Huertas Bailén, que va explicar la seva tasca investigadora a l’InCom -UAB, 
en el marc de la línia de treball Comunicació, Migració i Ciutadania. Accés a l’àudio: 
http://www.ivoox.com/programa-annour-18-gener-2017-audios-
mp3_rf_16456378_1.html 
http://www.webcitation.org/6wJeU2UMe 

 
• 27–01–2017 

Publicada ressenya d’un llibre de la col·lecció Atlántica de Comunicación (Editorial UOC 
i InCom-UAB) a la revista de l’ALAIC 
La Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, de l’Asociación 
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), publica una ressenya del 
llibre Los cambios en el mundo del trabajo del periodista, de Roseli Figaro (ed.), editat 
per l’Editorial UOC i l’InCom-UAB. http://www.webcitation.org/6wJefZjB8 
 
 

http://www.webcitation.org/6wJdrnMzT
http://www.webcitation.org/6wJe7woYc
http://www.webcitation.org/6wJeJzsAu
http://www.ivoox.com/programa-annour-18-gener-2017-audios-mp3_rf_16456378_1.html
http://www.ivoox.com/programa-annour-18-gener-2017-audios-mp3_rf_16456378_1.html
http://www.webcitation.org/6wJeU2UMe
http://www.webcitation.org/6wJefZjB8
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• 31–01–2017 

La directora de l’InCom-UAB, elegida membre de la Comissió de Transferència de 
Coneixements i Projectes Estratègics del Consell de Govern de la UAB  
Amparo Huertas Bailén representarà el col·lectiu de directors de centres d’estudis i 
recerca del campus en aquest òrgan de govern universitari. 
http://www.webcitation.org/6wJeqF3iU 

 
• 06–02–2017 

L’InCom-UAB, encarregat de dissenyar el nou web de l’AE-IC 
La Unitat de Comunicació i Gestió de la Informació de l’Institut de la Comunicació 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UCGI InCom-UAB) és la responsable del 
nou disseny del web de l’Asociación Española de Investigación de la Comunicación . 
http://www.webcitation.org/6wJf1fQNE 
 

• 08–02–2017 
Joaquim Puig s’incorpora al Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i 
Cultura de l’InCom-UAB (2014/SGR-01594) 
El professor titular del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 
és membre oficial del grup d’investigació consolidat de l’InCom-UAB des del passat 
18 de gener, segons l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya 
http://www.webcitation.org/6wJfBDGO6 

 
• 15–02–2017 

Presentació del vídeo Revelades (2016) a la UAB 
Revelades (2016), un projecte audiovisual de l’InCom-UAB, fou presentat el 10 de 
febrer passat en el Centre de Recursos per a Col·lectius de la UAB. Una activitat 
organitzada pel Col·lectiu d’Estudiants Àrabs . http://www.webcitation.org/6wJfJXgme 
 

• 16–02–2017 
La investigadora Verónica Gil Martínez ha obtingut el grau de mestra per la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
L’exdirector i actual membre de l’InCom-UAB Dr. José Luis Terrón Blanco va formar part 
del tribunal avaluador, juntament amb quatre professors i investigadors universitaris 
mexicans. http://www.webcitation.org/6wJfQj14x 
 

• 17–02–2017 
Xerrada de Miquel de Moragas i Spà sobre “La ciutat com a marca d’identitat” a 
l’O Ateneo de Santiago de Compostel·la, el 13 de febrer passat  
La sessió formava part del cicle ‘Os luns do Ateneo’ [Els dilluns de l’Ateneu] i va 
estar moderada per l’actual degà de la Facultat de Ciències de  la Comunicació de la 
Universidade de Santiago de Compostela, Dr. Xosé Ramon Pousa Estévez 
http://www.webcitation.org/6wJfYDt8W 
 

• 21–02–2017 
Joaquim Puig González (UAB) i Virginia Villaplana Ruiz (UMU), nous membres de 
l’InCom-UAB 
El Consell de direcció de l’InCom-UAB ha aprovat l’ampliació de l’equip investigador 
amb la incorporació del professor del Departament de Comunicació Audiovisual i 
Publicitat (UAB) Joaquim Puig i de la professora del Departament d’Informació i 
Documentació de la Universidad de Murcia (UMU) Virginia Villaplana  
http://www.webcitation.org/6wJfdyVUK 

http://www.webcitation.org/6wJeqF3iU
http://www.webcitation.org/6wJf1fQNE
http://www.webcitation.org/6wJfBDGO6
http://www.webcitation.org/6wJfJXgme
http://www.webcitation.org/6wJfQj14x
http://www.webcitation.org/6wJfYDt8W
http://www.webcitation.org/6wJfdyVUK
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• 23–02–2017 
L’InCom s’integra a la xarxa de grups de recerca de la UAB col·laboradors del projecte 
europeu EGERA 
L’InCom-UAB s’incorpora a “EGERA- Effective Gender Equality in Research and in 
Academia” (2014-2017), un projecte finançat per la Comissió Europea, en el qual la 
nostra Universitat hi participa a través de l’Observatori per a la Igualtat. L’InCom-UAB 
aporta bones pràctiques en matèria d’investigació sensible al gènere 
http://www.webcitation.org/6wJfjK5T1 
 

• 27–02–2017 
L’investigador José Luis Terrón, membre del jurat dels ‘VIII Premis Carles Rahola 
de Comunicació Local’ (2017) 
Els premis, convocats per la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes 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/6wJfpf8Fk 

 
• 01–03–2017 

Rafael Franco Coelho publica una lliçó sobre mitjans de comunicació i moviments 
indígenes al Portal de la Comunicació (InCom-UAB) 
El text és fruit de la seva tesi doctoral, dirigida per Amparo Huertas i presentada en 
el marc del programa de Doctorat en Continguts de Comunicació a l’Era Digi tal del 
Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) l’octubre passat  
http://www.webcitation.org/6wJfwSrYy 

 
• 08–03–2017 

El Portal compleix 16 anys 
El Portal de la Comunicació InCom-UAB, dirigit per Ramon G. Sedó, compta amb una 
xarxa d'investigadors col·laboradors que treballen en les tres edicions idiomàtiques 
(català, castellà i portuguès). http://www.webcitation.org/6wJg6MoCg 

 
• 10–03–2017 

La investigadora Laura Santamaria fa una estada de recerca a la Universitat 
Ruprecht Karls de Heidelberg 
L’estada de recerca la duu a terme en el marc del seu període d’any sabàtic, després 
d’haver estat degana de la Facultat de Traducció i d’Interpretació  de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) entre els anys 2011 i 2016 
http://www.webcitation.org/6wJgBMRpv 

 
• 14–03–2017 

Amparo Huertas Bailén, membre del comitè científic de CONFOCO 2017  
Confoco 2017, que se celebrarà del 26 al 28 d’abril a la Facultat de Ciències de la 
Informació de la Universidad Complutense de Madrid, està dedicat a les dones 
fotògrafes. http://www.webcitation.org/6wJgJjUtX 

 
• 17–03–2017 

Publicats nous vídeos al canal de Youtube PortalCOM TV  
L’objectiu és compartir algunes de les ponències presentades en el workshop sobre 
l’estudi de les comunitats indígenes organitzat per l’InCom -UAB al setembre del 
2016. A hores d’ara ja estan disponibles quatre intervencions 
http://www.webcitation.org/6wJgPGl30 

http://www.webcitation.org/6wJfjK5T1
http://www.webcitation.org/6wJfpf8Fk
http://www.webcitation.org/6wJfwSrYy
http://www.webcitation.org/6wJg6MoCg
http://www.webcitation.org/6wJgBMRpv
http://www.webcitation.org/6wJgJjUtX
http://www.webcitation.org/6wJgPGl30
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• 20–03–2017 

L’investigador de l’InCom-UAB Josep Lobera publica un article a International 
Migration 
“Toward a multi-ethnic public sphere? Media consumption in highly diverse districts 
in Spain” és el títol de l’article, firmat per Josep Lobera, Victor Arco i Carlos 
Giménez. El text apareix al número 55 de la revista International Migration, 
publicada per la International Organization for Migration (IOM) 
http://www.webcitation.org/6wJgUwcXD 
 

• 21–03–2017 
L’InCom-UAB, present a la 29a edició de CinéLatino: 29 Rencontres de Toulouse 
(França) 
Maria Luna, investigadora de l’InCom-UAB, participa en les jornades acadèmiques 
“Cinema, Gènere i Política” que es realitzen els dies 23 i 24 de març de 2017 en el 
marc de CinéLatino: 29 Rencontres de Toulouse (França)  
http://www.webcitation.org/6wJgc1epI 

 
• 24–03–2017 

Carme Ferré Pavia, ponent al congrés internacional Venezuela Digital 2017, que se 
celebrarà a Caracas del 29 al 31 de març  
La investigadora ha estat invitada en qualitat d’editora del llibre El uso de las redes 
sociales: ciudadanía, política y comunicación. La investigación en España y Brasil, 
publicat per InCom-UAB Publicacions (2014). També han estat convidades dues de 
les coautores del llibre, Geane C. Alzamora i Regina Helena Alves Da Silva  
http://www.webcitation.org/6wJggn3Yz 

 
• 27–03–2017 

Nou eBook d’InCom-UAB Publicacions: Relatos culturales de la crisis: comunicación y 
crítica política 
InCom-UAB Publicacions publica Relatos culturales de la crisis: comunicación y crítica 
política, obra compilada per Rodrigo Browne Sartori, Carlos del Valle Rojas i Víctor Silva 
Echeto i realitzada en col·laboració amb la Facultat de Filosofia i Humanitats de la 
Universidad Austral de Chile i del Seminari permanente imatge, imaginaris i crítica 
politicocultural de la Universidad de Zaragoza. http://www.webcitation.org/6wJgnACBU 

 
• 30–03–2017 

Textualidades mediáticas, nou volum de la col·lecció Atlántica de Comunicación 
(Editorial UOC / InCom-UAB) 
Coordinada pels investigadors brasilers Bruno Leal, Carlos Alberto Carvalho i Geane 
Alzamora, l’obra és el desè 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/6wJgwAT5c 

 
• 04–04–2017 

Marta Civil i Serra, membre del comitè organitzador de la XXVII Conferència Anual 
de la SCC-IEC – Congrés Internacional de Recerca en Comunicació  
L’esdeveniment acadèmic se celebrarà a la Universitat de Girona el divendres 30 de 
juny de 2017. El ‘call for papers’ per presentar propostes de comunicacions resta 
obert fins el proper 10 de maig. http://www.webcitation.org/6wJh36UdP 

 

http://www.webcitation.org/6wJgUwcXD
http://www.webcitation.org/6wJgc1epI
http://www.webcitation.org/6wJggn3Yz
http://www.webcitation.org/6wJgnACBU
http://www.webcitation.org/6wJgwAT5c
http://www.webcitation.org/6wJh36UdP
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• 07–04–2017 
Francisco A. Zurian (UCM) s’incorpora a l’InCom-UAB 
El Consell de direcció de l’InCom-UAB ha aprovat avui la incorporació a l’Institut de 
Francisco A. Zurian, director del Seminario Interuniversitario Permanente de 
Investigación “Género, Estética y Cultura Audiovisual” (GECA), ubicat a la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). http://www.webcitation.org/6wJh9Y5tf 

 
• 18–04–2017 

Amparo Huertas Bailén, ponent en el VIII Congreso de la Sociedad Académica de 
Filosofía (Barcelona, del 24 al 29 d’abril)  
La directora de l’InCom-UAB parlarà sobre transnacionalisme digital. El VIII 
Congreso de la Sociedad Académica de Filosofía (SAF) porta com a lema “El tema de 
nuestro tiempo: Historia, Tópos, Éxodos” i vol retre un homenatge a Eugenio Trías 
http://www.webcitation.org/6wJhGNASb  

 
• 19–04–2017 

Gabriela Marques Gonçalves publica un article a Amarí. Revista Cultural Gitana  
La investigadora brasilera, membre de l’InCom-UAB i doctoranda al Departament de 
Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB), fa una reflexió al voltant del concepte 
de “Poble” en relació amb el col·lectiu gitano 
http://www.webcitation.org/6wJhM0W5Q 

 

•   20–04–2017 
L’InCom-UAB us invita a celebrar Sant Jordi amb les seves últimes novetats editorials 
L’Institut s’afegeix a la commemoració del Dia Internacional del Llibre, el proper 
diumenge 23 d’abril, i us proposa fer un cop d’ull a les seves últimes novetats en l’àmbit 
editorial http://www.webcitation.org/6wJhRXLrY 

 
• 24–04–2017 

L’OCVE (InCom-UAB/UVic-UCC) crea el primer mapa del sector dels videojocs a 
Catalunya 
L’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE) de l’InCom-UAB / UVic-
UCC ha creat el primer mapa de les empreses dedicades al sector de videojocs al territori 
català. http://www.webcitation.org/6wJhZcYul 
 

• 26–04–2017 
Antonella Frisiello, investigadora Senior de l’Istituto Superiore Mario Boella (Itàlia), 
realitza una estada a l’InCom-UAB 
L’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC) 
ha rebut la visita d’Antonella Frisiello, investigadora Senior de l’Istituto Superiore Mario 
Boella (Itàlia) i membre del Consell Regional de la Società Italiana di Ergonomia 
http://www.webcitation.org/6wJhiJN8q 

 
• 27–04–2017 

L’exposició “Barcelona davant la càmera” inclou la darrera obra de Miquel de Moragas i 
Spà 
La mostra, que es pot visitar durant aquest mes a les vitrines de la planta baixa de la 
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, inclou el llibre Barcelona, ciutat simbòlica del fundador i primer director de 
l’InCom-UAB, entre les obres que reflexionen sobre la ciutat comtal des del punt de vista 
fotogràfic, etnogràfic, social i cultural http://www.webcitation.org/6wJhnGMyx 
 

http://www.webcitation.org/6wJh9Y5tf
http://www.webcitation.org/6wJhGNASb
http://www.webcitation.org/6wJhM0W5Q
http://www.webcitation.org/6wJhRXLrY
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• 03–05–2017 
Miquel de Moragas i Spà, ponent de la conferència inaugural del seminari previ al “II 
Doctorial de l’AE-IC”, el passat 26 d’abril, a la Universidad de Sevilla 
El seminari i el II Doctorial s’han emmarcat dins del programa commemoratiu del desè 
aniversari de l’Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), creada 
l’any 2006 a la Facultat de Comunicació de la Universidad de Sevilla 
http://www.webcitation.org/6wJhtZteQ 

 
• 04–05–2017 

Ja teniu al vostre abast la Memòria InCom-UAB 2016 
El document recull tota l’activitat desenvolupada pel centre de recerca, d’iniciativa 
pròpia o amb col·laboració amb altres entitats. Durant el 2016, s’han liderat 4 projectes 
d’investigació competitius. http://www.webcitation.org/6wJhyHix1 

 
• 05–05–2017 

Entrevista a Pedro Russi, autor a la Col·lecció Atlántica de Comunicación (InCom-UAB i 
Editorial UOC) 
El projecte “Lupa. A arte de contar histórias a partir de entrevistas com escritores 
brasileiros” publica una entrevista a Pedro Russi, autor de l’obra Grafitis, trazos de 
imaginación y espacios de encuentros (2015), publicada a la col·lecció Atlántica de 
Comunicación (InCom-UAB / Editorial UOC). http://www.webcitation.org/6wJi4kb9D 
 

• 10–05–2017 
Maria Corominas participa en qualitat d’experta en una investigació de FUNGLODE 
(República Dominicana) 
El Centro de Investigación de la Comunicación de la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo (FUNGLODE) ha invitat Maria Corominas a participar en una investigació sobre 
les televisions dominicanes en qualitat d’experta externa 
http://www.webcitation.org/6wJiAS9UO 

 
• 11–05–2017 

L’InCom-UAB ja té registrats 199 documents al Dipòsit Digital de Documents de la UAB 
Un dels reptes dels últims anys de l’InCom-UAB ha estat augmentar la visibilitat, l’accés i 
la utilització dels resultats dels seus projectes d’investigació. L’actual directora, Amparo 
Huertas Bailén, ha seguit així l’estratègia iniciada per José Luis Terrón, director anterior 
(2009–2016). http://www.webcitation.org/6wJiFPp6v 

 
• 12–05–2017 

El Center for Intercultural Dialogue afegeix a la seva llista d’experts europeus el CV de 
la directora de l’InCom-UAB 
Amparo Huertas Bailén s’incorpora a la llista d’investigadors experts creada per aquesta 
institució nord-americana, que va néixer de la mà del Council of Communication 
Associations. L’objectiu del Center for Intercultural Dialogue és fomentar contactes entre 
experts en comunicació intercultural dels cinc continents, i impulsar recerca 
internacional. http://www.webcitation.org/6wJiK5pjh 
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• 16–05–2017 

El director general de l’Escola Superior de Jornalismo (Moçambic), Dr. Tomás Jane, ha 
realitzat una estada a la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) 
L’investigador moçambiquès ha impartit una sessió acadèmica en el Màster en Mitjans, 
Comunicació i Cultura (UAB) titulada “Contribução das rádios comunitarias na educação 
a cidadania”. La seva estada s’ha emmarcat dins d’un projecte de cooperació que 
l’InCom-UAB desenvolupa en col·laboració amb l’Escola Superior de Jornalismo de 
Maputo (Moçambic), finançat per la Fundació Autònoma Solidaria 
http://www.webcitation.org/6wJiP97Ld 

 
• 17–05–2017 

El treball de l’InCom-UAB, destacat al rànquing de titulacions universitàries d’El Mundo 
L’edició 2017 del rànquing del diari El Mundo situa el grau de Comunicació Audiovisual de 
la UAB en primer lloc. A l’avaluació es menciona explícitament l’activitat del nostre centre 
de recerca. http://www.webcitation.org/6wJiVHIyM 
 

• 18–05–2017 
Tres nous articles de Comress (InCom-UAB) sobre identitats i conflicte polític 
Membres del grup de recerca Comress (InCom-UAB) han publicat a Catalan Journal of 
Communication and Cutural Studies, Culture, Language and Representation i Palabra 
Clave. http://www.webcitation.org/6wJiaQdQr 

 
• 23–05–2017 

José Luis Terrón y Carmen Peñafiel, editors juntament amb Daniel Catalán, de l’obra 
Avances en investigación y buenas prácticas en comunicación y salud 
L’obra ha estat publicada per Cuadernos Artesanos de Comunicación i la seva versió en 
línia pot descarregar-se gratuïtament. http://www.webcitation.org/6wJiijWIb 

 
• 25–05–2017 

L’InCom-UAB, inclòs com a grup de recerca a l’América Latina Portal Europeo 
(REDIAL/CEISAL) 
L’objectiu d’aquest Portal és oferir informació sobre la investigació europea 
especialitzada en Ciències Humanes i Socials dedicada a Amèrica Llatina. Per tant, la 
incorporació de l’InCom-UAB és un reconeixement a l’activitat que l’equip realitza en 
aquest sentit. http://www.webcitation.org/6wJinkkj1 

 
• 29–05–2017 

Col·laborant amb el projecte Shere Rom (UAB) 
Un grup d’adolescents gitanos i gitanes va visitar la Facultat de Ciències de la 
Comunicació (UAB) el 24 de maig en el marc del projecte Shere Rom, desenvolupat pel 
grup de recerca Dehisi, de la Facultat de Psicologia (UAB). Gabriela Marques, José Luis 
Terrón i Simón Vialás van col·laborar en l’organització d’algunes de les activitats 
programades. http://www.webcitation.org/6wJjGhLJV 
 

• 30–05–2017 
Amparo Huertas Bailén i Virginia Villaplana, membres del comitè científic del Col·loqui 
Internacional MIGRATIC 2017 
El call for papers per participar a MIGRATIC 2017 (Rio de Janeiro, Brasil) ja està obert fins 
el 31 d’agost. L’InCom-UAB ja va ser present a MIGRATIC 2016, celebrat a Clermont-
Ferrand (França) el novembre passat. http://www.webcitation.org/6wJjMpe4J 
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• 31–05–2017 

Presentació d’un nou projecte digital, l’OCC (InCom-UAB) 
La presentació pública de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) 
es realitzarà el 9 de juny en el marc d’una jornada dedicada a debatre sobre l’estudi dels 
públics, organitzada per l’InCom-UAB, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya i la 
Generalitat de Catalunya. http://www.webcitation.org/6wJjRp2cP 

 
• 06–06–2017 

Un projecte d’investigació de l’InCom-UAB recollit a un llistat europeu de bones 
pràctiques amb perspectiva de gènere 
L’estudi sobre la influència de la religió al consum cultural de les dones musulmanes 
procedents del Magreb residents a Catalunya (2016-2017) apareix al llistat elaborat al 
marc d’“EGERA- Effective Gender Equality in Research and in Academia” (2014-2017) 
http://www.webcitation.org/6wJjZX5vD 
 

• 12–06–2017 
Presentació de l’OCC (InCom-UAB) al Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), a 
Granollers, el 14 de juny 
Amparo Huertas Bailén, directora de l’InCom-UAB, presentarà l'últim projecte digital de 
l'Institut al Mercat Audiovisual de Catalunya 2017, un certamen de referència en l’àmbit 
de la comunicació de proximitat al nostre país, que enguany arriba a la 18a edició 
http://www.webcitation.org/6wJjlO70e 
 

• 14–06–2017 
La revista mexicana Andamios publica una entrevista a la directora de l’InCom-UAB 
L’últim número d’Andamios. Revista de Investigación Social, editada per la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM), inclou una entrevista a Amparo Huertas 
Bailén. Cynthia Pech Salvador i Villaplana Ruiz en són les autores 
http://www.webcitation.org/6wLD7OGCg 

 
• 16–06–2017 

Firmat un nou conveni de col·laboració amb l’AE-IC 
A través de l’InCom-UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Associació 
Espanyola d’Investigació de la Comunicació (AE-IC) han firmat un conveni específic de 
col·laboració, renovable per períodes anuals 
http://www.webcitation.org/6wLDL2CfK 
 

• 19–06–2017 
La investigadora mexicana Giselle Melchor realitza una estada de recerca de dos mesos 
a Comress (InCom-UAB) 
El tema de recerca que aborda durant la seva estada a Comress (InCom-UAB) és La 
construcción dramática y cultural del personaje del narcotraficante en series y 
telenovelas. Aquest estudi pretén, a partir de l’anàlisi de diàlegs, relacions entre 
personatges, relació amb l’Estat i contextos, entreveure el sentit de la construcció de la 
narrativa i del personatge del narcotraficant 
http://www.webcitation.org/6wLDQoYnJ 
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• 21–06–2017 

L'InCom-UAB participa en la coordinació d’un simposi en el 56º Congreso Internacional 
de Americanistas (ICA) 
Amparo Huertas Bailén i Denise Cogo coordinen el simposi “Migraciones: espacios y 
conexiones en el entorno digital”, en el proper Congreso Internacional de Americanistas, 
que se celebrarà del 15 al 20 de juliol de 2018 a Salamanca 
http://www.webcitation.org/6wLDZ5hy3 
 

• 28–06–2017 
L’últim llibre de la col·lecció Atlántica de Comunicación busca entendre com es parla de 
la prostitució en els mitjans 
Prostitución y discurso mediático, ¿dónde están las protagonistas?, de Natália Ledur 
Alles, és el títol de l’últim llibre publicat a la col·lecció Atlántica de Comunicación, fruit de 
la col·laboració entre l’InCom-UAB i l’Editorial UOC 
http://www.webcitation.org/6wLDg5gRY 
 

• 29–06–2016 
Marta Civil i Serra, vicedirectora de la XXVII Conferència Anual de la SCC – Congrés 
Internacional de Recerca en Comunicació  
La Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, ha canviat el 
format de la jornada anual de final de curs acadèmic a Girona i l’ha convertit en Congrés 
Internacional de Recerca en Comunicació. El Comitè científic ha aprovat un total de 48 
comunicacions, d’una vuitantena d’autors procedents de Catalunya, País Basc, La Rioja, 
Madrid, País Valencià, Canàries, Argentina, Equador i Regne Unit 
http://www.webcitation.org/6wLE0ShuE 

 
• 04–07–2017 

José Luis Terrón, membre del Comitè Científic del III Congreso Internacional de 
Comunicación en Salud (3ICHC) 
El ‘call for papers’ està obert fins el dimecres 6 de setembre de 2017. Els resums podran 
ser enviats i presentats al 3ICHC en castellà, anglès o portuguès i les comunicacions seran 
presentades en modalitat en línia, tant en format oral com en cartell 
http://www.webcitation.org/6wLE9yk3q 

 
• 05–07–2017 

La Càtedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB organitza un seminari sobre Estudis 
Africans 
Les sessions tindran lloc els dies 12 i 13 de juliol, de 9:30 a 13:15, a l'aula 10 de la 
Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB). http://www.webcitation.org/6wLELtT2B 
 

• 06–07–2017 
José Luis Terrón y Carmen Peñafiel, coeditors del manual de referència Comunicación y 
Salud 
José Luis Terrón, director de l’Observatori Comunicació i Salut de l’InCom-UAB, i Carmen 
Peñafiel, ambdós membres del grup consolidat (SGR) de l’InCom-UAB, han coeditat 
juntament amb Ubaldo Cuesta, Edilson Bustamante i Sandra Gaspar el manual 
Comunicación y Salud, obra que pretén convertir-se en una referència en aquest camp en 
l’àmbit iberoamericà. http://www.webcitation.org/6wLEQ5yBE 
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• 11–07–2017 
L’InCom-UAB col·labora, per segona vegada, amb la Mostra de Cinema Espiritual de 
Catalunya 
El 27 de novembre del 2017 es projectarà El Fill de Saúl (László Nemes, 2015) a la Sala 
Cinema de la UAB en el marc de la XIV Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, 
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/6wLEVVvxD 
 

• 17–07–2017 
L’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (InCom-UAB / UVic-UCC) 
col·labora en el Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc 2016 
L’Asociación de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de 
Entretenimiento (DEV), en col·laboració amb l’Institut Català d’Empreses Culturals i 
l’Observatori de Comunicació, V ideojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB/UVic-UCC), 
ha publicat el Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc. Aquest informe té com a 
objectiu estudiar en detall la indústria de desenvolupament de videojocs a Catalunya 
http://www.webcitation.org/6wLEbRVKP 
 

• 19–07–2017 
Maria Luna va participar a NECS 2017: European Network for Cinema and Media 
Studies 
La investigadora de l’InCom UAB va parlar sobre la relació entre la mirada artística i les 
dones com a subjectes dels documentals a NECS 2017, celebrat entre el 29 de juny i l’1 
de juliol a la Université Sorbonne Nouvelle, París 3 
http://www.webcitation.org/6wLEj7ASY 
 

• 20–07–2017 
Publicats els vídeos de les ponències presentades en el workshop dedicat a l’estudi de 
les comunitats indígenas 
En el canal de YouTube de l’InCom-UAB (PortalCOM TV) s’ha publicat una selección de les 
ponències presentades en el Workshop interdisciplinar sobre comunidades indígenas: 
apuntes metodológicos, organitzat per l’InCom-UAB el setembre de 2016 

http://www.webcitation.org/6wLEtXARS 
 

• 24–07–2017 
Documents disponibles de l’InCom-UAB al Dipòsit Digital de Documents de la UAB: 
7.823 consultes i 5.766 descàrregues (2017) 
En el que porten d’any, s’han realitzat 7.823 consultes i 5.766 descàrregues dels 
documents que l’InCom-UAB té registrats al Dipòsit Digital de Documents de la UAB 
(DDD), que sumen un total de 204. Aquesta activitat es realitza principalment des 
d’Espanya. Mèxic, Colòmbia, Veneçuela i Perú 
http://www.webcitation.org/6wLF1HoVs 
 

• 26–07–2017 
L’OCC InCom-UAB publica dues guies destinades a enfortir la cohesió social a Catalunya 
des de la comunicació 
Arran d'un projecte d'investigació competitiu finançat per la Generalitat de Catalunya 
sobre una mostra de dones musulmanes procedents del Magrib, s'han publicat —en el 
marc de l'Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB)— dos documents 
adreçats a millorar el tractament periodístic de l'islam i a reduir l'escletxa digital 
http://www.webcitation.org/6wLFAcWOS 
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• 28–07–2017 

Aprovats quatre nous títols per a la col·lecció Atlántica de Comunicación 
Arran de la col·laboració entre l’Editorial UOC i l’InCom-UAB en el marc de la col·lecció 
Atlántica de Comunicación, ja s’han publicat 11 títols. Per al curs curso 2017–2018, està 
prevista l’aparició de quatre noves obres 
http://www.webcitation.org/6wLFLOhAn 
 
 

• 04–08–2017 
La revista Communication papers publica un article de la investigadora Marta Civil i 
Serra 
L’últim número de la revista de la Universitat de Girona inclou una ressenya escrita per la 
investigadora de l’InCom-UAB del darrer llibre de Wifredo Espina, Quan volien silenciar-
me (Lleida: Editorial Pagès, 2016). El text va ser publicat per primera vegada el passat 
mes de febrer al Portal de la Comunicació, gestionat per l’InCom-UAB 
http://www.webcitation.org/6wLFS1gIY 
 

• 01–09–2017 
Saleta de Salvador Agra ressenya el llibre Textualidades mediáticas (Editorial 
UOC/InCom-UAB) 
Saleta de Salvador Agra, membre de l’InCom-UAB i professora a la Universitat de Vigo, 
ressenya el llibre Textualidades mediáticas, recentement publicat a la col·lecció Atlántica 
de Comunicación (Editorial UOC-InCom-UAB) 
http://www.webcitation.org/6wLFVzxCl 
 

• 01–09–2017 
La Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, renova el 
suport com a subscriptor institucional de l’Informe de la comunicació a Catalunya  
La Societat Catalana de Comunicació i l’InCom-UAB consoliden el vincle acadèmic a 
través de la nova edició de l’Informe, que es presentarà durant la segona quinzena de 
setembre i es podrà consultar en línia a través de l’Observatori de la Comunicació a 
Catalunya (OCC InCom-UAB) 
http://www.webcitation.org/6wLOenztm 
 

• 05–09–2017 
Publicada la ressenya d’un llibre en el qual participa Marta Rizo com a coautora 
El Portal de la Comunicació (InCom-UAB) acaba de publicar la ressenya del llibre Manual 
de comunicación intercultural. Una introducción a sus conceptos, teorías y aplicaciones, 
en el qual participa com a coatura Marta Rizo, membre de l’InCom-UAB. La ressenya està 
escrita per Maybel Piñón 
http://www.webcitation.org/6wLFer7es 
 

• 13–09–2017 
Berta Cerezuela, coautora del llibre Gestión de proyectos paso a paso 
Berta Cerezuela, membre del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura 
(InCom-UAB) (2014/SGR-01594) ha publicat el llibre Gestión de proyectos paso a paso, 
conjuntament amb Candela Ollé, a la col·lecció El Profesional de la Información (Editorial 
UOC) al juliol de 2017 
http://www.webcitation.org/6wLFlZT5N 

 
 

http://www.webcitation.org/6wLFLOhAn
http://www.webcitation.org/6wLFS1gIY
http://www.webcitation.org/6wLFVzxCl
http://www.webcitation.org/6wLOenztm
http://www.webcitation.org/6wLFer7es
http://www.webcitation.org/6wLFlZT5N


Memòria InCom-UAB 2017 
  

 

94 

 

 
• 13–09–2017 

Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, de la Universidad de La Laguna, realitzarà una estada 
de recerca a l’InCom-UAB 
Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, professor del Departament de Ciències de la 
Comunicació de la Universidad de La Laguna, realitzarà una estada de recerca de dos 
mesos a l’InCom-UAB 
http://www.webcitation.org/6wLFrsZkj 
 
 

• 19–09–2017 
Ernesto Nhanale, autor de la primera tesi doctoral en el marc de col·laboració amb 
l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo 
El 8 de setembre passat Ernesto Nhanale va defensar la seva tesi doctoral Periodismo y 
democracia en Mozambique: cobertura de los casos de corrupción en los semanarios 
'Domingo' y 'Savana', en el marc del projecte de col·laboració firmat entre l’Escola 
Superior de Jornalismo de Maputo i la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB), 
que compta amb el suport de la Fundació Autònoma Solidària 
http://www.webcitation.org/6wLG0qdbC 
 

• 22–09–2017 
L’investigador de l’InCom-UAB Simón Vialás Fernández defensa la seva tesi doctoral 
Simón Vialás Fernández, membre de l’InCom-UAB, ha defensat la seva tesi doctoral, que 
porta per títol Producción orientada al procomún en el documental español. La tesi ha 
estat dirigida per José Luis Terrón, director de l’Observatori de Comunicació i Salut de 
l’InCom-UAB, dins del programa d’estudis de doctorat 'Continguts de comunicació en 
l’era digital’, del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB 
http://www.webcitation.org/6wLG96oHt 

 

• 25–09–2017 
Verònica Irene Basquens, estudiant de Sociologia (UAB), realitza una estada de 
pràctiques a l'InCom-UAB 
L'estudiant del grau de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Verònica Irene Basquens s'incorpora al nostre centre de recerca per a realitzar una 
estada de pràctiques acadèmiques durant el primer semestre del curs 2017–2018 
http://www.webcitation.org/6wLNH5pIp 

 
• 26–09–2017 

L’InCom-UAB presenta l’Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016 el proper 
dijous 28 de setembre 
L’obra, que va néixer l’any 2000, compta per novè bienni consecutiu, amb el suport de la 
Generalitat de Catalunya i el patrocini de Gas Natural Fenosa 
http://www.webcitation.org/6wLNP4Nbt 
 

• 29–09–2017 
La investigadora Núria Reguero presenta una tesi sobre comunicació i comuns 
La investigadora de l’InCom-UAB ha defensat la tesi Polítiques públiques i sostenibilitat 
dels mitjans lliures a Amèrica Llatina i la Unió Europea. De les ràdios lliures als comuns 
digitals, dirigida per la Dra. Mayo Fuster (UOC) i el Dr. Joan Subirats (UAB) a l'Institut de 
Govern i Polítiques Públiques (Igop), de la UAB. 
http://www.webcitation.org/6wMempxz9 
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• 29–09–2017 

L’InCom-UAB ha presentat l’Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016 
El 28 de setembre del 2017 s’ha presentat la novena edició de l’Informe de la 
comunicació a Catalunya en un acte presidit pel director general de Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, Jordi del Río González 
http://www.webcitation.org/6wMetdvOU 

 
• 04–10–2017 

La investigadora Ruth S. Contreras Espinosa publica un article a El Periódico sobre el 
mercat dels videojocs a Espanya 
La directora de l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-
UAB / UVic-UCC) confirma l’increment del sector de la indústria dels videojocs i la 
demanda de llocs de treball especialitzats. http://www.webcitation.org/6wMez7u4p 

 
• 06–10–2017 

Amparo Huertas Bailén participa en un seminari sobre el paper dels Observatoris, 
organitzat per la UPF 
La directora de l'Institut i responsable de l'Observatori de la Comunicació a Catalunya 
(OCC InCom-UAB) va presentar aquest projecte en un seminari organitzat pel grup de 
recerca DigiDoc, del Departament de Comunicació de la UPF, el passat 4 d'octubre 
http://www.webcitation.org/6wMfKVvdD 
 

• 09–10–2017 
Amparo Huertas Bailén i Maria Luna publiquen un article a la revista Prisma Social 
El segon número especial de la revista Prisma Social recull un text sobre la presència de 
la religió en el consum cultural de les dones migrants magrebines, resultat d’una 
investigació dirigida per Amparo Huertas Bailén i finançada per la Direcció General 
d’Afers Religiosos (Generalitat de Catalunya) 
http://www.webcitation.org/6wMfR9BLc 
 

• 11–10–2017 
L’InCom-UAB participa en el III Congreso Internacional de Comunicación Sanitaria 
Investigadors de l’InCom-UAB participen en el III Congreso Internacional de 
Comunicación Sanitaria, que se celebrarà a la Universidad Carlos III de Madrid el 19 i el 
20 d’octubre. D’una banda, José Luis Terrón impartirà la ponència “Una reflexión entorno 
a las finalidades del periodismo sobre salud” i, de l’altra, es presentarà la comunicació 
“La comunicación en las revistas de salud pública. El caso SCIELO”, els autors de la qual 
son José Luis Terrón i Simón Vialas de l’InCom-UAB, Flor Ramírez (de la Universidad de 
Guadalajara, Mèxic) i Pedro Jacobetty de la UOC. 
http://www.webcitation.org/6wMfoQqWy 
 

• 16–10–2017 
Maria Luna participa en el Congreso Internacional Imaginarios Digitales del Sur 
La investigadora de l’InCom-UAB tractarà sobre les tensions que provoca la presència del 
cinema local en els festivals amb projecció global en el Congreso Internacional 
Imaginarios Digitales del Sur: Historias de pertenencia y desarraigo en los cines 
hispánicos (IV Encuentros Académicos Tecmerin) 
http://www.webcitation.org/6wMg1ICQE 
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• 17–10–2017 

Gabriela Marques participa en el congrés internacional IBERCOM 2017 
La ponència de Gabriela Marques, "La identidad gitana en Barcelona y los medios de 
comunicación", recull part del treball que està desenvolupant en el marc de la seva tesi 
doctoral, dirigida per Amparo Huertas Bailén 
http://www.webcitation.org/6wMgAQzEv 

 
• 18–10–2017 

José Luis Terrón coedita un monogràfic de la revista Communication Papers, dedicat a 
la comunicació científica 
La convocatòria per a la recepció d’originals està oberta fins el 30 de novembre i es 
dirigeix tant a l’àmbit acadèmic com al sector professional (emprenedors, periodistes, 
etc…) i també a aquelles persones que tracten la comunicació científica des de la 
comunicació informal. http://www.webcitation.org/6wMgMUjGf 
 

• 19–10–2017 
InfoLibre entrevista Amparo Huertas Bailén sobre la presència del diàleg polític als 
mitjans 
El periodista Ángel Munárriz recull l’opinió de diversos especialistes sobre la polarització 
política arran de la crisi catalana en un reportatge publicat el 15 d’octubre de 2017 a 
InfoLibre. Les aportacions de la directora de l’InCom-UAB tracten sobre el tractament 
mediàtic. http://www.webcitation.org/6wMgREoRX 
 

• 23–10–2017 
Simón Vialás Fernández participarà en el congrés internacional Move.net (2017) 
L’investigador de l’InCom-UAB presenta la ponència “La tecnopolítica de la 
infraestructura básica común para la producción audiovisual” en el II Congreso 
Internacional sobre movimientos sociales y TIC (Move.net), que se celebrarà del 25 al 27 
d’octubre de 2017, a Sevilla. http://www.webcitation.org/6wMgVy4sn 

 
• 23–10–2017 

Presentació del llibre Activismo digital y nuevos modos de ciudadanía: Una mirada 
global (InCom-UAB Publicacions) en Move.net (2017) 
José Candón Mena y Lucía Benítez Eyzaguirre, editors de l’obra, presentaran el text en el 
congrés internacional Move.net (2017). La publicació forma part de la col·lecció de llibres 
publicada per l’InCom-UAB Publicacions. http://www.webcitation.org/6wMgmNwFJ 

 
• 26–10–2017 

131 acadèmics de l’àmbit de la comunicació signen un manifest condemnant la 
intervenció de la CCMA i l’ACN 
Miquel de Moragas Spa i Amparo Huertas Bailén signen el manifest de condemna contra 
la intervenció per part de l'Estat dels mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i l'Agència Catalana de Notícies si el Senat aprova l'aplicació de l'article 155 
de la Constitució. http://www.webcitation.org/6wMgy8LOs 

 

 

 

 

 

 

http://www.webcitation.org/6wMgAQzEv
http://www.webcitation.org/6wMgMUjGf
http://www.webcitation.org/6wMgREoRX
http://www.webcitation.org/6wMgVy4sn
http://www.webcitation.org/6wMgmNwFJ
http://www.webcitation.org/6wMgy8LOs
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• 30–10–2017 

Marta Civil i Serra, membre del comitè organitzador de la jornada d'inauguració del 
curs 2017-2018 de la Societat Catalana de Comunicació, a la URV, a Tarragona 
La investigadora de l’InCom-UAB i membre de la junta de la Societat Catalana de 
Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, va participar en la conceptualització de 
la jornada, celebrada el dijous 26 d'octubre a la Facultat de Lletres de la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), a Tarragona, coincidint amb la Setmana Internacional de l’Accés 
Obert (2017). http://www.webcitation.org/6wMh4Lv9u 

 

• 31–10–2017 
Rossana Reguillo presenta el seu últim llibre a la URV (Tarragona) 
L’InCom-UAB, juntament amb els departaments d’Estudis de Comunicació i 
d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la URV, organitza la presentació del llibre 
Paisajes insurrectos (2017). L’acte es realitzarà el 7 de novembre a l’Aula Magna del 
Campus Catalunya (URV). 
http://www.webcitation.org/6wMhM96qa 

 
• 07–11–2017 

Les investigadores Saleta de Salvador Agra y Yolanda Martínez Suárez publiquen un 
article a la Revista Andaluza de Antropología 
El text analitza com els Saraguros, la comunitat indígena d’ètnia kichwa del sud dels 
Andes equatorians, tot i tenir un escenari advers per a l’ús de les tecnologies, s’ha 
adaptat a fer servir els telèfons mòbils per comunicar-se, tant a nivell intern com extern 
http://www.webcitation.org/6wMhQrm3q 
 

• 08–11–2017 
L’InCom-UAB et convida a veure El fill de Saúl el 27 de novembre a la Sala Cinema de la 
UAB 
Es tracta de la segona vegada que l’InCom-UAB col·labora amb la Mostra de Cinema 
Espiritual de Catalunya, que se celebrarà del 15 al 30 de novembre de 2017 
http://www.webcitation.org/6wMhbiqIB 

 
• 13–11–2017 

Amparo Huertas Bailén, membre del comitè científic del VII Congreso Internacional de 
GECA 
El congrés, dedicat a “Representació, educació i lluita contra la violència de gènere”, se 
celebrarà l’abril de 2018 a la Universidad Complutense de Madrid. El ‘call for papers’ 
romandrà obert fins el 31 de gener de 2018. 
http://www.webcitation.org/6wMhkMnph 
 

• 15–11–2017 
Marta Civil i Serra, ponent a la II Jornada de Formación y Empleo de la ATIC 
La Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
acollirà el 16 de novembre aquesta trobada acadèmica de professors i professores de 
comunicació de diverses universitats catalanes i espanyoles 
http://www.webcitation.org/6wMhsW8yl 
 
 
 
 
 

http://www.webcitation.org/6wMh4Lv9u
http://www.webcitation.org/6wMhM96qa
http://www.webcitation.org/6wMhQrm3q
http://www.webcitation.org/6wMhbiqIB
http://www.webcitation.org/6wMhkMnph
http://www.webcitation.org/6wMhsW8yl
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• 21–11–2017 

Investigadors de l’InCom-UAB presenten una comunicació en el IX Congreso 
Internacional Latina de Comunicación Social 
José Luis Terrón (Grup de Comunicació i Salut de l’InCom-UAB), Flor Micela Leyva 
(Universidad de Guadalajara, Mèxic), Simón Vialás (InCom-UAB) i Pedro Jacobetty (UOC) 
presentaran una aportació sobre la prevenció contra les infeccions del VIH en el cas de la 
premsa escrita espanyola. La seva recerca es presentarà en aquest congrés internacional 
que se celebrarà a la Universidad de la Laguna, els dies 4, 5 i 7 de desembre de 2017 
http://www.webcitation.org/6wMhyccOz 
 

• 22–11–2017 
Miquel de Moragas i Spà clausura el IV Congreso Nacional de Metodología de la 
Investigación en Comunicación 
El congrés, impulsat per la secció de Teories i Mètodes de la Investigació en Comunicació 
(TMIC) de l’Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació (AE-IC) i també per la 
Universitat Jaume I de Castelló, presenta els resultats finals del projecte de recerca 
competitiu ‘La investigación en España sobre prácticas sociales en comunicación: 
proyectos, grupos, líneas, objetos de estudio y métodos (MapCom)’, finançat pel 
Ministreri d’Economia, Indústria i Competitivitat (Ref. CSO2013-47933-C4) 
http://www.webcitation.org/6wMi7KjaJ 
 

• 23–11–2017 
Pedro Javier Martínez Martínez s’incorpora com a nou membre de l’InCom-UAB 
Professor del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Pedro Javier 
Martínez Martínez és especialista en temes de comunicació i salut i s’incorpora a la línia 
de treball del Grup Comunicació i Salut (InCom-UAB), que dirigeix José Luis Terrón 
http://www.webcitation.org/6wMiEe5Mx 

 
• 27–11–2017 

Nova publicació a Atlántica: Discursos mediáticos sobre la diferencia en América Latina 
y el Caribe 
Dels 24 títols que formen la col·lecció Atlántica, 12 títols són fruit del conveni entre el 
nostre centre d’investigació i l’Editorial UOC. L’última és una obra col·lectiva editada per 
Tania Hoff (Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil) i Doris E. Martínez 
(Universidad de Puerto Rico). 
http://www.webcitation.org/6wMiMLFzE 
 

• 29–11–2017 
L'OCC InCom-UAB vol esdevenir un espai d'anàlisi crítica del desenvolupament del 
sector de la comunicació a Catalunya 
Fa prop de sis mesos des de la presentació de l'OCC InCom UAB a Barcelona. Des de la 
seva creació, s'ha anat ampliant la publicació de material elaborat per l'equip de redacció 
http://www.webcitation.org/6wMicZsVJ 
 

• 29–11–2017 
Amparo Huertas Bailén, als informatius de RTVE 
La 1 (RTVE) ha emès el 3 de desembre de 2017 dues peces informatives sobre el 
tancament del Kioskiero, l’últim quiosc de la UAB. Els documents recullen l’opinió de la 
directora de l’InCom-UAB: això és una conseqüència de l’expansió de la cultura digital 
http://www.webcitation.org/6wMimGzFo 

 

http://www.webcitation.org/6wMhyccOz
http://www.webcitation.org/6wMi7KjaJ
http://www.webcitation.org/6wMiEe5Mx
http://www.webcitation.org/6wMiMLFzE
http://www.webcitation.org/6wMicZsVJ
http://www.webcitation.org/6wMimGzFo
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• 11–12–2017 
L’InCom-UAB ofereix dos cursos d’especialització 
"Seguretat i privacitat per a periodistes, comunicadors i ciutadans” i “Producció 
multimèdia i desenvolupament de projectes amb software lliure” són els títols dels dos 
cursos de formació que ofereix l’InCom-UAB durant el primer trimestre de 2018 
http://www.webcitation.org/6wMis4vjG 

 
• 14–12–2017 

Amparo Huertas Bailén, invitada a participar en l’últim número de Disertaciones 
La directora de l’InCom-UAB publica l’article “El estudio de las minorías como audiencia. 
El caso de la población migrante” al volum 11, número 1, de la revista Disertaciones. El 
text apareix a l’apartat d’Assaigs, juntament amb Guillermo Orozco i Thomas Tufte 
http://www.webcitation.org/6wMj0iQF0 
 

• 18–12–2017 
De los medios a las mediaciones de Jesús Martín Barbero, 30 años después, nou eBook 
de l’InCom-UAB Publicacions 
L’InCom-UAB Publicacions acaba de publicar De los medios a las mediaciones de Jesús 
Martín Barbero, 30 años después, obra editada per Miquel de Moragas i Spà, José Luis 
Terrón (ambdós membres de l’InCom-UAB) i Omar Rincón (Programa de Mitjans per a 
Amèrica Llatina de la Fundació Friedrich Ebert). El llibre és una anàlisi històrica sobre la 
investigació en comunicació i cultura, però també és un homenatge a Jesús Martín 
Barbero, amic i mestre. 
http://www.webcitation.org/6wMj8QX1I 
 

• 19–12–2017 
L’InCom-UAB us desitja bones festes i un any 2018 ple d’il·lusions i nous projectes 
El InCom-UAB os desea felices fiestas y un año 2018 lleno de ilusiones y nuevos 
proyectos / O InCom-UAB deseja-lhes felizes festas e um ano 2018 chieo de ilusões e 
novos projetos / InCom-UAB wishes you Season's greetings and a new year 2018 full of 
illusions and new projects. 
http://www.webcitation.org/6wMjD4CmK 

http://www.webcitation.org/6wMis4vjG
http://www.webcitation.org/6wMj0iQF0
http://www.webcitation.org/6wMj8QX1I
http://www.webcitation.org/6wMjD4CmK
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14. L’InCom-UAB als mitjans(Selecció del recull 
de premsa) 

 
Entrevistes concedides a mitjans 
• 18‒01‒2017 

Espai radiofònic “Annour” (Ràdio Mollet) 
Entrevista a Amparo Huertas Bailén, directora de l’InCom-UAB, per parlar sobre la seva 
investigació a l’entorn del consum cultural de la població migrant. 
http://www.ivoox.com/programa-annour-18-gener-2017-audios-
mp3_rf_16456378_1.html 
 

• 15‒10‒2017 
InfoLibre 
El periodista Ángel Munárriz entrevista Amparo Huertas Bailén i altres especialistes sobre 
la polarització política arran de la crisi catalana en un reportatge “La crisis catalana pone 
en la diana a los defensores del diálogo frente a la polarización”’. Les aportacions de la 
directora de l’InCom-UAB tracten sobre el tractament mediàtic. 
 

• 03‒12‒2017 
La 1 (RTVE) 
La 1 (RTVE) ha emès el 3 de desembre de 2017 dues peces informatives sobre el 
tancament del Kioskiero, l’últim quiosc de la UAB. Els documents recullen l’opinió de la 
directora de l’InCom-UAB: això és una conseqüència de l’expansió de la cultura digital 
Notícia 1: http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/despres-30-anys-tanca-lultim-
quiosc-obert-uab/4342899/ 
Notícia 2: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-03-12-17/4343480/ 

 
 

Articles sobre la tasca de recerca de l’InCom-UAB 

• 11‒05‒2017 
El treball de l’InCom-UAB, destacat al rànquing de titulacions universitàries d’El Mundo 
L’edició 2017 del rànquing del diari El Mundo situa el grau de Comunicació Audiovisual de 
la UAB en primer lloc. A l’avaluació específica d’aquest grau, el document destaca 
l’activitat de l’InCom-UAB. En concret, El Mundo fa especial menció als forts vincles del 
centre de recerca amb Amèrica Llatina. 

 
 

Articles d’opinió 

• 26‒09‒2017 
El Periódico de Catalunya 
En català: CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S. (2017): “Un sector que marxa a tota velocitat” [En 
línia]. El Periódico, 26 de setembre. https://www.elperiodico.cat/ca/mes-
valor/20170925/un-sector-que-marxa-a-tota-velocitat-6309194 

 

 
 

http://www.ivoox.com/programa-annour-18-gener-2017-audios-mp3_rf_16456378_1.html
http://www.ivoox.com/programa-annour-18-gener-2017-audios-mp3_rf_16456378_1.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/despres-30-anys-tanca-lultim-quiosc-obert-uab/4342899/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/despres-30-anys-tanca-lultim-quiosc-obert-uab/4342899/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-03-12-17/4343480/
https://www.elperiodico.cat/ca/mes-valor/20170925/un-sector-que-marxa-a-tota-velocitat-6309194
https://www.elperiodico.cat/ca/mes-valor/20170925/un-sector-que-marxa-a-tota-velocitat-6309194
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Cobertura als mitjans i a la xarxa 
Jornada “Dissenyant eines per mesurar l’audiència digital a Catalunya i presentació 
pública de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB)”. Barcelona, 
Palau Robert, 9 de juny de 2017 

 
• 31–05–2017 

Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) 
Destacat pàgina principal del web 
http://www.webcitation.org/6r47OBrgg 
 
“Presentació d’un nou projecte digital, l’OCC (InCom-UAB)” 
http://www.webcitation.org/6r4719ZLT 
 
“Presentación de un nuevo proyecto digital, el OCC (InCom-UAB)” 
http://www.webcitation.org/6r479Sg8B 
 

• 02–06–2017 
Areavisual.cat 
Konodrac participa a les jornades de medició d’audiències del CAC 
http://www.webcitation.org/6rA6ZMelj 
 
Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) 
Destacat pàgina principal 
http://www.webcitation.org/6r4J0YnC7 
Nova Jornada de l’InCom-UAB, el CAC i la Generalitat 
http://www.webcitation.org/6rA6vPD8c 
 

• 06–06–2017 
Comunicacio21.cat 
L’InCom-UAB organitza una jornada sobre el mesurament de l’audiència digital 
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/122464-l-incom-uab-organitza-una-
jornada-sobre-el-mesurament-de-l-audiencia-digital 
 

• 07–06–2017 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
Destacat pàgina principal del web 
http://www.webcitation.org/6r4HwuyIO 
 
Agenda 09/06/2017 
http://www.webcitation.org/6r4HcYqYr 
 
Presentació del nou Observatori de la Comunicació a Catalunya 
http://www.webcitation.org/6r4Ikwsxe 
 
Presentación del nuevo Observatorio de la Comunicación en Cataluña 
http://www.webcitation.org/6r4Idmkv7 
 
Generalitat de Catalunya – Direcció General de Mitjans de Comunicació 
Jornada “Dissenyant eines per mesurar l'audiència digital a Catalunya” 
http://www.webcitation.org/6rAQR9phK 
 
 

http://www.webcitation.org/6r47OBrgg
http://www.webcitation.org/6r4719ZLT
http://www.webcitation.org/6r479Sg8B
http://www.webcitation.org/6rA6ZMelj
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/nova-jornada-de-l-8217-incom-uab-el-cac-i-la-generalitat-1345702086369.html?noticiaid=1345726408721
http://www.webcitation.org/6r4J0YnC7
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/nova-jornada-de-l-8217-incom-uab-el-cac-i-la-generalitat-1345702086369.html?noticiaid=1345726408721
http://www.webcitation.org/6rA6vPD8c
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/122464-l-incom-uab-organitza-una-jornada-sobre-el-mesurament-de-l-audiencia-digital
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/122464-l-incom-uab-organitza-una-jornada-sobre-el-mesurament-de-l-audiencia-digital
http://www.webcitation.org/6r4HwuyIO
http://www.webcitation.org/6r4HcYqYr
http://www.webcitation.org/6r4Ikwsxe
http://www.webcitation.org/6r4Idmkv7
http://www.webcitation.org/6rAQR9phK
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• 08–06–2017 
Generalitat de Catalunya - Web Agenda del Govern (Generalitat de Catalunya) 
Divendres 9 de juny de 2017 
09.00 | Taula rodona "Reptes per conèixer el consum dels mitjans de comunicació a 
Catalunya". Sala Cotxeres del Palau Robert (pg. de Gràcia, 107) | Barcelona (Barcelonès) 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/246318/ca/div-strong-director-
general-mitjans-comunicacio-generalitat-jordi-rio-moderara-taula-rodona-reptes-
coneixer-consum-catalunya-marc-jornada-dissenyant-eines-mesurar-laudiencia-digital-
catalnya-organitza-linstitut-universitat-autonoma-barcelona-incom-uab-consell-
laudiovisual.do 
 

• 09–06–2017 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya 
El president del CAC demana un sistema integrat i homologat per mesurar les audiències 
que inclogui també els continguts difosos per internet 
http://www.webcitation.org/6rA47552S 
 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
L’Observatori de la Comunicació neix vom un producte viu 
http://www.webcitation.org/6rA4OIoux 
 
Facultat Ciències de la Comunicació (UAB) 
L’Observatori de la Comunicació neix com un producte viu 
http://www.webcitation.org/6rA5b5w4S 
 
Al dia 
Neix l’Observatori de la Comunicació a Catalunya 
http://www.webcitation.org/6rA4gIuQx 
 
Comunicacio21. cat 
El president del CAC demana un sistema d’audiometria crossmedia 
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/122543-el-president-del-cac-demana-
un-sistema-d-audimetria-crossmedia 
 
Directe.cat 
Es posa en marxa l’Observatori de la Comunicació a Catalunya 
http://www.webcitation.org/6rA52aRqf 
 
El Periódico de Catalunya 
Nace el Observatorio de la Comunicación en Cataluña 
http://www.webcitation.org/6rABqLlWG 
 
La Vanguardia 
Es posa en marxa l’Observatori de la Comunicació de Catalunya 
http://www.webcitation.org/6rA5BkjvN 
 
Nace el Observatorio de la Comunicación en Catalunya 
http://www.webcitation.org/6rA3Wx33K 
 
Vilaweb.cat 
Neix l’Observatori de la Comunicació a Catalunya 
http://www.vilaweb.cat/noticies/neix-lobservatori-de-la-comunicacio-a-catalunya/ 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/246318/ca/div-strong-director-general-mitjans-comunicacio-generalitat-jordi-rio-moderara-taula-rodona-reptes-coneixer-consum-catalunya-marc-jornada-dissenyant-eines-mesurar-laudiencia-digital-catalnya-organitza-linstitut-universitat-autonoma-barcelona-incom-uab-consell-laudiovisual.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/246318/ca/div-strong-director-general-mitjans-comunicacio-generalitat-jordi-rio-moderara-taula-rodona-reptes-coneixer-consum-catalunya-marc-jornada-dissenyant-eines-mesurar-laudiencia-digital-catalnya-organitza-linstitut-universitat-autonoma-barcelona-incom-uab-consell-laudiovisual.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/246318/ca/div-strong-director-general-mitjans-comunicacio-generalitat-jordi-rio-moderara-taula-rodona-reptes-coneixer-consum-catalunya-marc-jornada-dissenyant-eines-mesurar-laudiencia-digital-catalnya-organitza-linstitut-universitat-autonoma-barcelona-incom-uab-consell-laudiovisual.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/246318/ca/div-strong-director-general-mitjans-comunicacio-generalitat-jordi-rio-moderara-taula-rodona-reptes-coneixer-consum-catalunya-marc-jornada-dissenyant-eines-mesurar-laudiencia-digital-catalnya-organitza-linstitut-universitat-autonoma-barcelona-incom-uab-consell-laudiovisual.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/246318/ca/div-strong-director-general-mitjans-comunicacio-generalitat-jordi-rio-moderara-taula-rodona-reptes-coneixer-consum-catalunya-marc-jornada-dissenyant-eines-mesurar-laudiencia-digital-catalnya-organitza-linstitut-universitat-autonoma-barcelona-incom-uab-consell-laudiovisual.do
http://www.webcitation.org/6rA47552S
http://www.webcitation.org/6rA4OIoux
http://www.webcitation.org/6rA5b5w4S
http://www.webcitation.org/6rA4gIuQx
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/122543-el-president-del-cac-demana-un-sistema-d-audimetria-crossmedia
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/122543-el-president-del-cac-demana-un-sistema-d-audimetria-crossmedia
http://www.webcitation.org/6rA52aRqf
http://www.webcitation.org/6rABqLlWG
http://www.webcitation.org/6rA5BkjvN
http://www.webcitation.org/6rA3Wx33K
http://www.vilaweb.cat/noticies/neix-lobservatori-de-la-comunicacio-a-catalunya/
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• 11–06–2017 
Lo campus diari 
Es posa en marxa l’Observatori de la Comunicació de Catalunya 
http://www.webcitation.org/6rEfMTvX4 
 

• 12–06–2017 
Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) 
Presentació de l’OCC (InCom-UAB) al Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), a 
Granollers, el 14 de juny 
http://www.webcitation.org/6x3KXdz5O 
 
Presentación del OCC (InCom-UAB) en el Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC), en 
Granollers, el 14 de junio 
http://www.webcitation.org/6x3KcvAhU 
 
Observatori de la Comunicació a Catalunya InCom-UAB 
El mesurament dels públics. Davant la carència d’estudis cross-media, la resposta està en 
un sistema integrat 
http://www.webcitation.org/6rBhH2vTy 
 
Portal de la Comunicació InCom-UAB 
El mesurament dels públics. Davant la carència d’estudis cross-media, la resposta està en 
un sistema integrat 
http://www.portalcomunicacio.com/monograficos_det.asp?id=389 
 
Comunicacio21.cat 
L’InCom-UAB impulsa l’Observatori de la Comunicació a Catalunya  
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/122553-l-incom-uab-impulsa-l-
observatori-de-la-comunicacio-a-catalunya 
 

• 13–06–2017 
Tecnocampus 
Un sistema integrado y homologado para medir las audiencias 
http://www.webcitation.org/6rEfcMGYG 
 

• Juliol 2017 
Comunicació 21 (edició en paper) 
L’AMIC participa en la jornada sobre mesurar les audiències d’InCom-UAB 
(Comunicació 21, número 5, segona època, estiu 2017, pàgina 32) 
http://www.comunicacio21.cat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.webcitation.org/6rEfMTvX4
http://www.webcitation.org/6x3KXdz5O
http://www.webcitation.org/6x3KcvAhU
http://www.webcitation.org/6rBhH2vTy
http://www.portalcomunicacio.com/monograficos_det.asp?id=389
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/122553-l-incom-uab-impulsa-l-observatori-de-la-comunicacio-a-catalunya
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/122553-l-incom-uab-impulsa-l-observatori-de-la-comunicacio-a-catalunya
http://www.webcitation.org/6rEfcMGYG
http://www.comunicacio21.cat/
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Cobertura als mitjans i a la xarxa 
Presentació pública de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2015‒2016 
Barcelona, Palau Robert, 28 de setembre de 2017 

 
• 22‒09‒2017 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Presentació de l’Informe de la comunicació de la comunicació a Catalunya 2015‒16 
http://www.webcitation.org/6u8ROkkAy 
 
 
Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
Presentació de l’Informe de la comunicació de la comunicació a Catalunya 2015‒16 
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/presentacio-de-l-8217-informe-de-la-
comunicacio-a-catalunya-2015-16-1345702086369.html?noticiaid=1345736311023 
 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) 
Presentació de l’Informe de la Comunicació a Catalunya (2015-2016) 
http://observatoricomunicacio.cat/presentacio-informe/ 
 
ÀreaVisual.cat 
Dijous 28 Set – Presentació de l’Informe de la Comunicació a Catalunya (2015-2016) 
http://www.webcitation.org/6u6mLxeqr 
 

• 25‒09‒2017 
Generalitat de Catalunya, Generalitat de Catalunya 
Presentació de l’“Informe de la comunicació a Catalunya 2015‒2016” 
http://www.webcitation.org/6u8FSngAl 
 

• 26‒09‒2017 
Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) 
L’InCom-UAB presenta l’Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016 el proper 
dijous 28 de setembre 
http://www.webcitation.org/6u8I1mPBq 
 
El InCom-UAB presenta el Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016 el próximo 
jueves 28 de septiembre 
http://www.webcitation.org/6u8RXDkBs 
 

• 27‒09‒2017 
Generalitat de Catalunya – Sala de premsa 
Presentació de l'Informe de la comunicació a Catalunya 2015-2016, al Palau Robert 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/convocatoriavw/134383/ca/presentacio-
linforme-comunicacio-catalunya-2015-2016-palau-robert.do 
http://www.webcitation.org/6uloo6fbz 
 

• 28‒09‒2017 
Generalitat de Catalunya – Agenda del Govern 
28-09-2017 18.30 | Actes d'agenda | Direcció General de Comunicació 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/cercador/list.do?textSearch=Informe+de+la
+comunicaci%F3&tipusContingut=4&departament=-
1&dataPublicacioPortalDesde=26%2F09%2F2017&dataPublicacioPortalFins=29%2F09%2
F2017&idioma=0&pageCount=1&pageCountBig=1&orderBy=score&isMultimediaPage= 

http://www.webcitation.org/6u8ROkkAy
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/presentacio-de-l-8217-informe-de-la-comunicacio-a-catalunya-2015-16-1345702086369.html?noticiaid=1345736311023
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/presentacio-de-l-8217-informe-de-la-comunicacio-a-catalunya-2015-16-1345702086369.html?noticiaid=1345736311023
http://observatoricomunicacio.cat/presentacio-informe/
http://www.webcitation.org/6u6mLxeqr
http://www.webcitation.org/6u8FSngAl
http://www.webcitation.org/6u8I1mPBq
http://www.webcitation.org/6u8RXDkBs
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/convocatoriavw/134383/ca/presentacio-linforme-comunicacio-catalunya-2015-2016-palau-robert.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/convocatoriavw/134383/ca/presentacio-linforme-comunicacio-catalunya-2015-2016-palau-robert.do
http://www.webcitation.org/6uloo6fbz
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/cercador/list.do?textSearch=Informe+de+la+comunicaci%F3&tipusContingut=4&departament=-1&dataPublicacioPortalDesde=26%2F09%2F2017&dataPublicacioPortalFins=29%2F09%2F2017&idioma=0&pageCount=1&pageCountBig=1&orderBy=score&isMultimediaPage
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/cercador/list.do?textSearch=Informe+de+la+comunicaci%F3&tipusContingut=4&departament=-1&dataPublicacioPortalDesde=26%2F09%2F2017&dataPublicacioPortalFins=29%2F09%2F2017&idioma=0&pageCount=1&pageCountBig=1&orderBy=score&isMultimediaPage
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/cercador/list.do?textSearch=Informe+de+la+comunicaci%F3&tipusContingut=4&departament=-1&dataPublicacioPortalDesde=26%2F09%2F2017&dataPublicacioPortalFins=29%2F09%2F2017&idioma=0&pageCount=1&pageCountBig=1&orderBy=score&isMultimediaPage
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/cercador/list.do?textSearch=Informe+de+la+comunicaci%F3&tipusContingut=4&departament=-1&dataPublicacioPortalDesde=26%2F09%2F2017&dataPublicacioPortalFins=29%2F09%2F2017&idioma=0&pageCount=1&pageCountBig=1&orderBy=score&isMultimediaPage
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Detall: 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/249196/ca/div-linstitut-
comunicacio-universitat-autonoma-barcelona-incom-uab-presentara-l-informe-
catalunya-2015-2016-lacte-presidit-pel-director-general-mitjans-generalitat-jordi-rio-
gonzalez-comptara-participacio-virginia-luzon-fernandez-vicerectora-promocio-directora-
lincom-amparo-huertas-bailen-lautora-lepileg-lobra-membre-comite-cientific-maria-
corominas-piulats-assistira-difusio-ignasi-genoves.do 
 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Agenda , dijous 28 de setembre de 2017. L’Institut de la Comunicació de la UAB presenta 
l’Informe de la comunicació a Catalunya 2015‒2016 
http://www.uab.cat/web/agenda-
1345663641991.html?number=6&page=5&param2=28-09-2017 
 
Agenda, jueves 28 de septiembre de 2017. El Instituto de la Comunicación de la UAB 
presenta el Informe de la comunicación em Cataluña 2015‒2016 
http://www.uab.cat/web/agenda-
1345664726409.html?number=6&page=5&param2=28-09-2017 
 
ABC.es 
La Cultura y la comunicación inician la recuperación económica, según informe 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2621471 
 
Agència Catalana de Notícies (ACN) 
L'Informe de la comunicació 2015–2016 constata indicis de recuperació en el sector, que 
manté incertesa en el model d'explotació 
ACN text 
http://observatoricomunicacio.cat/wp-
content/uploads/2017/10/170928_ACN_noticia.docx 
 
ACN àudio 
http://observatoricomunicacio.cat/wp-content/uploads/2017/10/audio_3261474-1.mp3 
 
ACN foto 1 
http://observatoricomunicacio.cat/wp-
content/uploads/2017/10/foto_3261534_ACN_170928.jpg 
 
ACN foto 2 
http://observatoricomunicacio.cat/wp-
content/uploads/2017/10/foto_3261537_ACN_170928.jpg 

 
Agència EFE 
La Cultura y la comunicación inician la recuperación económica, según informe 
http://incom.uab.cat/descarregar/170928_EFE_Informe_de_la_comunicacio_a_Cataluny
a_2015_2016.pdf 
 
El Periódico 
La Cultura y la comunicación inician la recuperación económica, según informe 
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170928/la-cultura-y-la-comunicacion-inician-
la-recuperacion-economica-segun-informe-6317829 
 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/249196/ca/div-linstitut-comunicacio-universitat-autonoma-barcelona-incom-uab-presentara-l-informe-catalunya-2015-2016-lacte-presidit-pel-director-general-mitjans-generalitat-jordi-rio-gonzalez-comptara-participacio-virginia-luzon-fernandez-vicerectora-promocio-directora-lincom-amparo-huertas-bailen-lautora-lepileg-lobra-membre-comite-cientific-maria-corominas-piulats-assistira-difusio-ignasi-genoves.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/249196/ca/div-linstitut-comunicacio-universitat-autonoma-barcelona-incom-uab-presentara-l-informe-catalunya-2015-2016-lacte-presidit-pel-director-general-mitjans-generalitat-jordi-rio-gonzalez-comptara-participacio-virginia-luzon-fernandez-vicerectora-promocio-directora-lincom-amparo-huertas-bailen-lautora-lepileg-lobra-membre-comite-cientific-maria-corominas-piulats-assistira-difusio-ignasi-genoves.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/249196/ca/div-linstitut-comunicacio-universitat-autonoma-barcelona-incom-uab-presentara-l-informe-catalunya-2015-2016-lacte-presidit-pel-director-general-mitjans-generalitat-jordi-rio-gonzalez-comptara-participacio-virginia-luzon-fernandez-vicerectora-promocio-directora-lincom-amparo-huertas-bailen-lautora-lepileg-lobra-membre-comite-cientific-maria-corominas-piulats-assistira-difusio-ignasi-genoves.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/249196/ca/div-linstitut-comunicacio-universitat-autonoma-barcelona-incom-uab-presentara-l-informe-catalunya-2015-2016-lacte-presidit-pel-director-general-mitjans-generalitat-jordi-rio-gonzalez-comptara-participacio-virginia-luzon-fernandez-vicerectora-promocio-directora-lincom-amparo-huertas-bailen-lautora-lepileg-lobra-membre-comite-cientific-maria-corominas-piulats-assistira-difusio-ignasi-genoves.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/249196/ca/div-linstitut-comunicacio-universitat-autonoma-barcelona-incom-uab-presentara-l-informe-catalunya-2015-2016-lacte-presidit-pel-director-general-mitjans-generalitat-jordi-rio-gonzalez-comptara-participacio-virginia-luzon-fernandez-vicerectora-promocio-directora-lincom-amparo-huertas-bailen-lautora-lepileg-lobra-membre-comite-cientific-maria-corominas-piulats-assistira-difusio-ignasi-genoves.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/actegovern/249196/ca/div-linstitut-comunicacio-universitat-autonoma-barcelona-incom-uab-presentara-l-informe-catalunya-2015-2016-lacte-presidit-pel-director-general-mitjans-generalitat-jordi-rio-gonzalez-comptara-participacio-virginia-luzon-fernandez-vicerectora-promocio-directora-lincom-amparo-huertas-bailen-lautora-lepileg-lobra-membre-comite-cientific-maria-corominas-piulats-assistira-difusio-ignasi-genoves.do
http://www.uab.cat/web/agenda-1345663641991.html?number=6&page=5&param2=28-09-2017
http://www.uab.cat/web/agenda-1345663641991.html?number=6&page=5&param2=28-09-2017
http://www.uab.cat/web/agenda-1345664726409.html?number=6&page=5&param2=28-09-2017
http://www.uab.cat/web/agenda-1345664726409.html?number=6&page=5&param2=28-09-2017
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2621471
http://observatoricomunicacio.cat/wp-content/uploads/2017/10/170928_ACN_noticia.docx
http://observatoricomunicacio.cat/wp-content/uploads/2017/10/170928_ACN_noticia.docx
http://observatoricomunicacio.cat/wp-content/uploads/2017/10/audio_3261474-1.mp3
http://observatoricomunicacio.cat/wp-content/uploads/2017/10/foto_3261534_ACN_170928.jpg
http://observatoricomunicacio.cat/wp-content/uploads/2017/10/foto_3261534_ACN_170928.jpg
http://observatoricomunicacio.cat/wp-content/uploads/2017/10/foto_3261537_ACN_170928.jpg
http://observatoricomunicacio.cat/wp-content/uploads/2017/10/foto_3261537_ACN_170928.jpg
http://incom.uab.cat/descarregar/170928_EFE_Informe_de_la_comunicacio_a_Catalunya_2015_2016.pdf
http://incom.uab.cat/descarregar/170928_EFE_Informe_de_la_comunicacio_a_Catalunya_2015_2016.pdf
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170928/la-cultura-y-la-comunicacion-inician-la-recuperacion-economica-segun-informe-6317829
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20170928/la-cultura-y-la-comunicacion-inician-la-recuperacion-economica-segun-informe-6317829
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La Vanguardia 
La Cultura y la comunicación inician la recuperación económica, según informe 
http://www.lavanguardia.com/vida/20170928/431618912449/la-cultura-y-la-
comunicacion-inician-la-recuperacion-economica-segun-informe.html 
 
Tecnonews 
Nou Informe de la comunicació a Catalunya 2017 
http://www.webcitation.org/6xh0ukysO 
 

• 29‒09‒2017 
Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) 
L’InCom-UAB ha presentat l’Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=348&lng=cat 
 
El InCom-UAB ha presentado el Informe de la comunicació a Catalunya 2015–2016 
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=348&lng=esp 
 
Universitat Autònoma de Barcelona 
L'Informe de la comunicació a Catalunya apunta indicis de recuperació econòmica 
http://www.webcitation.org/6u8OjZ3eT 
 
Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 
L'Informe de la comunicació a Catalunya apunta indicis de recuperació econòmica 
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/l-informe-de-la-comunicacio-a-catalunya-
apunta-indicis-de-recuperacio-economica-
1345702086369.html?noticiaid=1345736705612 
 
Ara 
Un informe de la UAB confirma la sortida de la crisi dels mitjans 
http://www.ara.cat/media/informe-UAB-confirma-sortida-mitjans_0_1878412182.html 
 
Mon.UVic.cat 
Presentació de ‘l’Informe de la Comunicació a Catalunya’ 
http://mon.uvic.cat/fec/presentacio-linforme-comunicacio-catalunya/ 
 

• 02‒10‒2017 
Comunicacio21.cat 
Estanis Alcover, article d’opinió – “L’Informe de la Comunicació dibuixa un futur de 
clarobscurs per a la premsa catalana” 
https://comunicacio21.cat/opinio-comunicacio21/124023-l-informe-de-la-comunicacio-
dibuixa-un-futur-de-clarobscurs-per-a-la-premsa-catalana 
 

• 07‒10‒2017 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) 
Presentació de l’Informe de la comunicació a Catalunya (2015‒2016) 28/09/2017 
http://www.webcitation.org/6u8O43lET 
 

• 08‒10‒2017 
Enderrock 
“Enderrock participa a l'elaboració de l'Informe de la comunicació a Catalunya 2015-2016” 
http://www.webcitation.org/6u6lh4TlQ 
 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170928/431618912449/la-cultura-y-la-comunicacion-inician-la-recuperacion-economica-segun-informe.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170928/431618912449/la-cultura-y-la-comunicacion-inician-la-recuperacion-economica-segun-informe.html
http://www.webcitation.org/6xh0ukysO
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=348&lng=cat
http://incom.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=348&lng=esp
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/l-informe-de-la-comunicacio-a-catalunya-apunta-indicis-de-recuperacio-economica-1345702086369.html?noticiaid=1345736705612
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/l-informe-de-la-comunicacio-a-catalunya-apunta-indicis-de-recuperacio-economica-1345702086369.html?noticiaid=1345736705612
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/l-informe-de-la-comunicacio-a-catalunya-apunta-indicis-de-recuperacio-economica-1345702086369.html?noticiaid=1345736705612
http://www.ara.cat/media/informe-UAB-confirma-sortida-mitjans_0_1878412182.html
http://mon.uvic.cat/fec/presentacio-linforme-comunicacio-catalunya/
https://comunicacio21.cat/opinio-comunicacio21/124023-l-informe-de-la-comunicacio-dibuixa-un-futur-de-clarobscurs-per-a-la-premsa-catalana
https://comunicacio21.cat/opinio-comunicacio21/124023-l-informe-de-la-comunicacio-dibuixa-un-futur-de-clarobscurs-per-a-la-premsa-catalana
http://www.webcitation.org/6u8O43lET
http://www.webcitation.org/6u6lh4TlQ
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• 20-10-2017 
Ràdio Associació de Catalunya 
La ràdio en català augmenta en dos anys un 50% els seguidors a les xarxes socials 
http://www.webcitation.org/6ulpHtKLH 
 
La radio en catalán aumenta en dos años un 50% los seguidores a las redes sociales 
http://radioassociacio.cat/la-radio-en-catalan-aumenta-en-dos-anos-un-50-los-
seguidores-a-las-redes-sociales/ 
 
 

http://www.webcitation.org/6ulpHtKLH
http://radioassociacio.cat/la-radio-en-catalan-aumenta-en-dos-anos-un-50-los-seguidores-a-las-redes-sociales/
http://radioassociacio.cat/la-radio-en-catalan-aumenta-en-dos-anos-un-50-los-seguidores-a-las-redes-sociales/
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15. Pressupost 2017 
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15.1. Ingressos InCom-UAB 
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15.2. Despeses InCom-UAB 
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