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1. L’InCom-UAB en xifres 

 
Fets destacats 

• El 25 de gener de 2018. Reunió anual del Consell de l’Institut. 
• El 19 d’abril de 2018, Amparo Huertas Bailén clausura amb una conferència plenària el 

VII Congreso Internacional de GECA (“Género, Estética y Cultura Audiovisual”) - 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

• El 26 de juny de 2018, l’Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-
IC) ret homenatge al i fundador i primer president de l’AE-IC, Miquel de Moragas i Spà- 
fundador i primer director de l’InCom-UAB-,  a la Universidad de Salamanca. 

• El 18 de juliol de 2018, la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya concedeix un ajut al projecte de recerca “Presència del 
diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi 
de cas: TV3”, dirigit per Amparo Huertas Bailén. 

• Els dies 21 i 22 de novembre de 2019 se celebren les III Jornades Internacionals 
Comunicació i Salut. #Parlem de VIH?, organitzades per l’SCOMLab (InCom-UAB), 
coordinada per José Luis Terrón Blanco. 

• El 23 de novembre de 2018, Amparo Huertas Bailén clausura amb una conferència 
plenària les XV Jornadas Internacionales de Filosofía Política (Universitat de Barcelona) 

• El 14 de desembre de 2018. Reunió anual del Consell de l’Institut. Aprovació la 
convocatòria d’eleccions a la direcció de l’InCom-UAB, pel 28 de gener de 2019. 

 
Equip humà 
• 83 investigadors/es: 

- Amb representació de 8 universitats catalanes (UAB, UdG, UdL, UPC, UPF, UIC, URL, 
UVic/UCC) 

- Procedents de 7 països diferents (Argentina, Brasil, Espanya, Estats Units 
d’Amèrica, Mèxic, Portugal i Senegal) 

• 3 persones de l’equip de gestió i administració 
• 3 Tècnics de Suport a la Recerca 
 
Grup d’investigació reconegut per la Generalitat de Catalunya (2017/SGR-760) 
El Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) ha rebut el 
reconeixement de Grup Consolidat de Recerca per al període 2017‒2020 (referència 2017 
SGR 760), segons resolució definitiva de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) de la Generalitat de Catalunya, publicada el 7 de setembre 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 (ScomLab InCom-UAB)– DR. José Luis Terrón 
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• Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB/UVic-UCC) – Dra. Ruth S. 
Contreras Espinosa 

• Comunicació, Esport i Jocs Olímpics (InCom-UAB/CEO-UAB) – Dr. Emilio Fernández 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 el 2018 s’han publicat 32 dossiers i 5 lliçons. El % de visites procedents dels països 
llatinoamericans ha registrat un increment constant, arribant ja al 60% dels visitants 
durant el 2018. El volum de seguidors a Facebook assoleix els 29.000 i, a Twitter, 8.100. 
 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) 
El contingut de l’OCC InCom-UAB, creat  l’any 2017, s’adreça als sectors acadèmic i 
professional. L’Informe de la comunicació a Catalunya ocupa un espai clau. Durant l’any 
2018 s’han publicat 14 entrevistes i 44 cròniques. A Twitter s’ha arribat a finals del 2018 a 
més de 4.000 piulades publicades i a 370 seguidors. 
 
Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) 
La 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 el 1994. 
 
Projectes editorials 
• Col·lecció eBooks de l’InCom-UAB Publicacions difosos el 2018: 1 corresponent a finals 

de 2017 i difós a partir de 2018, i 2 publicats i difosos el 2018 
• Col·lecció Atlántica de Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB): 3 obres el 2018 
 
Formació 
• 1 tesis doctoral finalitzada 
• 3 estades d’investigadors postodoctorals (internacionals)  
• 13 estades de recerca internacionals (grau, màster i predoctorals) 
• 2 estades d’estudiants de grau (UAB) en pràctiques 
• 11 tesis doctorals en curs 
 
Investigació i transferència del coneixement 
• 2 projectes de recerca competitius liderats 
• 2 projectes de recerca competitius participats 
• 7 capítols de llibre 
• 12 articles científics (peer review) 
• 28 contribucions a congressos, jornades i seminaris 
 
Web institucional de l’InCom-UAB 
• 101 notícies publicades sobre l’activitat de recerca, sensibilització, cooperació i 

transferència de coneixement dels membres de l’equip 
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2. L’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) (fins el 15–12–2018, data de jubilació) 
CIVIL I SERRA, Marta (Secretària tècnica) 
GÓMEZ, Raquel (Administració) 

 
Personal tècnic  

G. SEDÓ, Ramon  
CEREZUELA, Berta  
REGUERO i JIMÉNEZ, Núria (fins el 31–07–2018) 
 

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 2017‒2018 
CIVIL i SERRA, Marta; LÓPEZ, Bernat (editors) 
 
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 (ScomLab 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.  (Fins el 20‒02‒2018) 
 (Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB)  
 

 BASSOLS, Margarida (Fins al novembre de 2018) 
(Llengua i Mèdia, UAB). Fins al novembre de 2018 

 
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 (Fins al novembre de 2018) 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB) 

 
CAPURRO ROBLES, María 
(Universidad Nacional de Lanús, Argentina) 

 
CARBONELL, Laia (Fins al novembre de 2018) 
(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)  
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COGO, Denise 
(Escola Superior de Propaganda e Marketing, Brasil)  

 
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 (Fins al novembre de 2018) 
(Département des Sciences de l’Information et de la Communication, Université Libre de Bruxelles, 
Bèlgica)  

 
 
E  ECHEVERRÍA, Xavier David (A partir d’octubre de 2018) 

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

 
 EGUIA, José Luis 

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

 
ESPINOSA MIRABET, Sílvia (Fins al novembre  del 2018) 
(Departament de Filologia i Comunicació, Universitat de Girona) 

 
 
F FAURA, Neus (Fins al novembre de 2018) 

(Llengua i Mèdia, UAB)  

 
FERNÁNDEZ PEÑA, Emilio (Fins al novembre de 2018) 
(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)  



Memòria InCom-UAB 2018 

10 
 

 
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) 

 
GUERRA PALMERO, María José 
(Universidad de La Laguna) 

 
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 (Fins al novembre de 2018) 

(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 (Fins al novembre de 2018) 
 (La Salle Business Engineering School, URL)  

 
 
L LABIO, Aurora 
 (Departamento de Periodismo II, Universidad de Sevilla)  

 
 LALLANA, Ibone (Fins al novembre de 2018) 
 (Fundació Barcelona Olímpica)  

 
LLAMERO, Lluïsa (Fins al novembre de 2018) 
(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) 
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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 (Fins al novembre de 2018) 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom-UAB)  

 
MOGGIA NARVÁEZ, Leonardo (A partir d’octubre de 2018) 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom-UAB)  

 
MONTAGUT, Marta (Fins al novembre de 2018) 
(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 (Fins el novembre de 2018) 
(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 (Fins el novembre de 2018) 
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona; CEO-UAB)  

 
 
Q  QUINTAS, Natalia 

(Universidade da Coruña) 

 
 
R  RAMÍREZ LEYVA, Flor Micaela 

(Universidad de Guadalajara, Mèxic) 
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REGUERO, Núria (Fins al novembre del 2018) 
(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) 

 
RIBEIRO ARAUJO, Fernanda (De l’01-03-2018 al 30‒06‒2018) 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom-UAB) 

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

 
RICO, Albert (Fins al novembre de 2018) 
(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 (Fins al novembre de 2018) 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom-UAB; CEO-UAB)  

 
SALVADOR AGRA, Saleta de 
(Universidad de Vigo; InCom-UAB) 

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

 
SEGARRA, Mila (Fins al novembre de 2018) 
(Llengua i Mèdia, UAB) 

 
SORIANO, Jaume 
(Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona)  

 
STEINBRÜGGEN, Lydia (A partir de l’octubre de 2018) 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, InCom-UAB) 

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

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

 
TORRENT, Anna M. (Fins al novembre de 2018) 
(Llengua i Mèdia, UAB)  

 
 
V VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón 

(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB) 
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(Universidad de Murcia) 
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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 2018. 
 
 
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 
http://incomnet.uab.cat/content_m.asp?id_contents=14&menu=3 
 
EQUIP 

Coordinadora 
HUERTAS BAILÉN, Amparo 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, UAB; InCom-UAB) 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8851-5417 
 

Investigadors/es Doctors/es 
ESPINOSA MIRABET, Sílvia (Fins al novembre del 2018) 
(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) 

 

http://incomnet.uab.cat/content_m.asp?id_contents=14&menu=3
http://orcid.org/0000-0002-8851-5417
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REGUERO, Núria  (Fins al novembre  del 2018) 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB)  

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

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

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) 

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

 
SALVADOR AGRA, Saleta de 
(Universidad Complutense de Madrid) 

 
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) 
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8851-5417 
 
 

Investigadors/es 

ESPINOSA MIRABET, Sílvia (Fins novembre 2018) 
(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 
(Tecnocampus Mataró; 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) 
 

http://incom.uab.cat/cmc
http://orcid.org/0000-0002-8851-5417
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PUIG GONZÁLEZ, Joaquim 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, UAB) 

 
SALVADOR AGRA, Saleta de 
(Universidad Complutense de Madrid) 
 

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

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

 
 

Membres col·laboradors/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)  

 
 
 
 
 

http://comress.org/
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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 Iberoamericana de la Ciudad de México) 
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3.5. Línia de recerca Comunicació i Salut (ScomLab 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 institucions 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, Mònika 
(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 (Fins a novembre de 2018) 
(Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona InCom-UAB) 
 
 

http://incom.uab.cat/ocs
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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) 
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3.6. Línia de recerca Comunicació i Esport (InCom-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 
 
Equip 
Director 

FERNÁNDEZ PEÑA, Emilio (Fins al novembre de 2018) 
(Director CEO-UAB; Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona) 

 
Investigadors 

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

 
GÓMEZ BENOSA, Miquel (fins el 15–12–2018, data de jubilació) 
(Coordinador general CEO-UAB; InCom-UAB) 

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

 
Col·laboradors acadèmics UAB (Fins al novembre de 2018) 
BRUNET, Ferran 
(Departament d’Economia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona) 

http://ceo.uab.cat/
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LUZÓN, Virginia 
(Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona) 

 
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. Línia de recerca Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE 
InCom-UAB/UVic-UCC) 

 

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) 

 

 

 

http://incom-uab.net/ocve
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GRAU, Sergi 
(Departament d’Enginyeries; Departament de Tecnologies Digitals i de la Informació, Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya) 
 

LABRADOR, Emiliano 
(La Salle – Universitat Ramon Llull) 
 

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

TERRÓN, José Luis 
(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 
(Universidade de Coimbra, Portugal) 

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

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

 
CARVALHO, Ana Amélia 
(Universidade de Coimbra, Portugal) 

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

 
DOS SANTOS PETRY, Arlete 
(Universidade de São Paulo, Brasil) 

 
ESCRIBANO, Flavio 
(GECON, Fundación Iberoamericana del Conocimiento) 
 

FERNÁNDEZ, Marta 
(Universidad Rey Juan Carlos) 

 
GALLEGO DURAN, Francisco José 
(Universidad de Alicante) 

 
GIFREU, Arnau 
(Universitat Pompeu Fabra) 

 
HILDEBRAND, Renato 
(Universidade Estadual de Campinas, Brasil) 

MARCANO, Beatriz 
(Universidad Internacional de la Rioja) 

 
MEALHA, Óscar 
(Universidade de Aveiro, Portugal) 

 
PEREDA, Alexandre 
(Eurecat) 

 
REIFS, David 
(Seidor Lab) 
 

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

 

REIS, Luís Paulo 
(University of Minho, Portugal) 

 
REVUELTA DOMÍNGUEZ, Francisco Ignacio 
(Universidad de Extremadura) 
 

ROQUE, Licinio 
(Universidade de Coimbra, Portugal) 

 
SILVA, Frutuoso 
(Universidade da Beira Interior, Portugal) 

 
SOLANO ALBAJES, Lluís 
(Universitat Politècnica de Catalunya) 

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

 

 

Convenis, acords i subvencions signats el 2018 

• Centro de Investigación de la Comunicación de la Fundación Global Democracia y 
Desarrollo (Funglode). Acord per a l’assessorament i anàlisi del projecte de recerca La 
televisión en las provincias dominicanas, 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). 

• Facultat de Traducció i d’Interpretació (UAB), conveni per a la realització de pràctiques 
acadèmiques en el marc del Màster de Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals 
(2017‒2018). 

• Festival Internacional de Cinemes Africans de Barcelona (FICAB), acord en el marc de 
les III Jornades Internacionals de Comunicació i Salut #Parlem de VIH? 

• Comunidad Filmin S.L. (FILMINCAT), conveni per la creació d’un canal temàtic dedicat 
al cinema sobre VIH a la plataforma en línia, en el marc de les III Jornades Internacionals 
de Comunicació i Salut #Parlem de VIH?  

• Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència, subvenció relativa tasques 
de suport a l’activitat de l’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InComUAB) 
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 2017–2020, al Grup Internacional d’Estudis 
sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB). 

• Naturgy, conveni per a la realització de l’Informe de la Comunicació a Catalunya 2017–
2018. 

• Revista Española de Comunicación y Salud (RECS) de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UCIII), acord per a la publicació de comunicacions, en el marc de les III Jornades 
Internacionals de Comunicació i Salut #Parlem de VIH? 

• Acord tècnic de treball entre l’Editorial Héroes de Papel i InCom-UAB, acord amb 
l’objectiu de col·laborar en l’edició de libres sobre videojocs d’autors/es de l’àmbit 
Hispà. 

• Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, acord per a la participació a la 
Mostra de Cinema Espiritual organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos. 

 

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. 
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• Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General (UAB). 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. Memòria InCom-UAB. 

• 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. 

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

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

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

• 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). 
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• 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. 

• 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 (UdG), conveni marc de col·laboració en recerca i difusió.  
• Universitat Pompeu Fabra (UPF), conveni marc de col·laboració en recerca i difusió. 
• Universitat Rovira i Virgili (URV), conveni marc de col·laboració en recerca i difusió.  
• Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic–UCC), 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. “Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i 

elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3” (2018–2019) 

Investigadora principal:  Dra. Amparo Huertas Bailén 

Entitat finançadora: Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de 
Justícia 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 2017 (2017RELIG 00003) 

Període de vigència: 18–07–2018 a 19–10–2019 

Quantitat concedida:  6.000,00 € 

Investigadors/es participants: (5) Amparo HUERTAS BAILÉN (investigadora principal); José 
Luis TERRÓN BLANCO, Montse SANTAMARINA, Yolanda 
MARTÍNEZ SUÁREZ i Saleta DE SALVADOR AGRA 

 

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 (InComUAB): 
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) 
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6. Produccions i col·laboracions científiques 

 

6.1. Llibres, edicions i col·laboracions 

Edició 

Publicats oficialment el 2017 i amb difusió el 2018 

• CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S.; EGUIA, José Luis, eds. (2017): Experiencias de gamificación 

en aulas [En línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB); col·lecció InCom-UAB Publicacions, 

núm 15. ISBN 978-84-944171-6-0. 

https://ddd.uab.cat/record/188188 

 

Publicats oficialment el 2018 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo; LUNA, Maria, eds. (2018): Culturas indígenas: investigación, 

comunicación y resistencias [En línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la 

Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB); col·lecció InCom-

UAB Publicacions, núm 16. ISBN 978-84-948252-0-0.  

https://ddd.uab.cat/record/189425 

 

Col·laboració de llibres 
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS PRODUCTORAS Y DESARROLLADORAS DE VIDEOJUEGOS Y 

SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTOS (DEV) (2018): Libro blanco del desarrollo español de 
videojuegos 2018 [En línia]. Madrid: DEV, en col·laboració amb l’OCVE (InCom-UAB / 
UVicc-UCC), dirigit per la investigadora Ruth Sofia Contreras Espinosa. 
http://www.dev.org.es/libroblancodev2017 

• CRUZ, Elina María; FERMÍN, Danielis; AGUASANTA, Edel; ALMONTE, Jenny. [Amb 

l’assessorament de Maria Corominas Piulats, InCom-UAB] (2018): La televisión de 

provincias en la República Dominicana. Santo Domingo: CIC-Funglode (Centro de 

Investigación de la Comunicación de Fundación Global Democracia y Desarrollo), en 

col·laboració amb l’InCom-UAB. Maria Corominas Piulats ha actuat com a assessora 

científica. ISBN: 978-9945-590-82-1 

 

6.2. Capítols de llibre 

Publicats oficialment el 2017 i amb difusió el 2018 

• CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S. (2017): “Gamificación en escenarios educativos. Revisando 

literatura para aclarar conceptos, a CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S.; EGUIA, José Luis, eds.: 

Experiencias de gamificación en aulas [En línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): 

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

col·lecció InCom-UAB Publicacions, núm 15, pàg. 11‒18. ISBN 978-84-944171-6-0. 

https://ddd.uab.cat/record/188188 

https://ddd.uab.cat/record/188188
https://ddd.uab.cat/record/189425
http://www.dev.org.es/libroblancodev2017
https://ddd.uab.cat/record/188188
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• CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S.; EGUIA, José Luis (2017): “Experiencias de gamificación en 

aulas”, a CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S.; EGUIA, José Luis, eds.: Experiencias de gamificación 

en aulas [En línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB); col·lecció InCom-UAB Publicacions, 

núm 15, pàg. 7‒8. ISBN 978-84-944171-6-0. 

https://ddd.uab.cat/record/188188 

 

Publicats oficialment el 2018 

• CIVIL I SERRA, Marta (2018): “Los estudios universitarios en comunicación en España 
(2017). Análisis de la situación actual para un debate abierto sobre su futuro 
estartégico”, a POSTIGO, Inmaculada; RECODER, María José, coords.: Los y las «tics» en 
los estudios de comunicación [En línia]. Màlaga: Asociación Española de Universidades 
con Titulaciones de Información y Comunicación, pàgs. 15-83. 978-84-09-01973-1 

 
• CIVIL I SERRA, Marta (2018); RECODER, María José (2018): “El papel de la comunicación en 

ESO y Bachillerato en España (2017). El caso de las asignaturas implantadas en el marco 
de la LOMCE” POSTIGO, Inmaculada; RECODER, María José, coords.: Los y las «tics» en 
los estudios de comunicación [En línia]. Màlaga: Asociación Española de Universidades 
con Titulaciones de Información y Comunicación, pàgs. 85-110. 978-84-09-01973-1 

 
• COELHO, Rafael Franco (2018): “El proyecto Aldea Digital: metodología de investigación 

de los medios de comunicación Xavante en el Brasil Central”, a HUERTAS BAILÉN, Amparo; 
LUNA, Maria, eds.: Culturas indígenas: investigación, comunicación y resistencias [En 
línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (InCom-UAB); col·lecció InCom-UAB Publicacions, núm 16, pàg. 
181‒196. ISBN 978-84-948252-0-0. 

 https://ddd.uab.cat/record/189425 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Prólogo”, a HUERTAS BAILÉN, Amparo; LUNA, Maria, eds.: 
Culturas indígenas: investigación, comunicación y resistencias [En línia]. Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (InCom-UAB); col·lecció InCom-UAB Publicacions, núm 16, pàg. 7‒8. ISBN 978-
84-948252-0-0. 
https://ddd.uab.cat/record/189425 

 

• RIZO GARCÍA, MARTA (2018): “La recuperación de saberes tradicionales en la investigación 

intercultural. La interacción entre investigador e investigados”, a HUERTAS BAILÉN, 

Amparo; LUNA, Maria, eds.: Culturas indígenas: investigación, comunicación y 

resistencias [En línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB); col·lecció InCom-UAB Publicacions, 

núm 16, pàg. 17‒30. ISBN 978-84-948252-0-0. 

https://ddd.uab.cat/record/189425 

 

• SALVADOR AGRA, Saleta de (2018): “La recuperación de saberes tradicionales en la 

investigación intercultural. La interacción entre investigador e investigados” , a HUERTAS 

BAILÉN, Amparo; LUNA, Maria, eds.: Culturas indígenas: investigación, comunicación y 

resistencias [En línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la 

https://ddd.uab.cat/record/188188
https://ddd.uab.cat/record/189425
https://ddd.uab.cat/record/189425
https://ddd.uab.cat/record/189425
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Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB); col·lecció InCom-UAB Publicacions, 

núm 16, pàg. 67‒82. ISBN 978-84-948252-0-0. 

https://ddd.uab.cat/record/189425 

 
• VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón (2018): “La tecnopolítica de la infraestructura básica común 

para la producción audiovisual” [En línia], a CANDÓN MENA, José, ed.: Actas del II Congreso 

Internacional Move.net sobre Movimientos Sociales y TIC, celebrado del 25 al 27 de 

octubre de 2017. Sevilla: Grupo Interdisciplinario de Estudios en Comunicación, Política 

y Cambio Social de la Universidad de Sevilla (COMPOLITICAS), pàgs. 417-429. ISBN 978-

84-697-9646-7. 

https://congresomove.files.wordpress.com/2018/02/actas_ii-congreso-internacional-

movenet_candon-mena.pdf 

 

6.3. Articles i tasques d’edició a revistes científics i canals de divulgació 

 

Coordinació de monogràfics (editors) en revistes 

 

• TERRÓN BLANCO, José Luis (2018): “III Jornadas Internacionales Comunicación y Salud: 
#ParlemdeVIH = III International Conference Communication and Health: 
#ParlemdeVIH” [En línia]. Revista Española de Comunicación en Salud (RECS), vol.9, 
núm. 1 (gener-juny), pàg. 2‒4.  

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/4238/2826 
DOI: https://doi.org/10.20318/recs.2018.4238 
 

• TUR, Victoria Viñes (Universitat d’Alacant); GONZÁLEZ-RÍO, Mª José (Universitat d’Alacant); 
CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S. (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC), coords. (2018): 
“Monográfico ‘Jóvenes, medios de comunicación y cultura colaborativa’”. Revista Latina 
de Comunicación Social, extra [02], núm. 73, estiu 2018. 

 
• ECHAZARRETA, Carmen; Terrón, José Luis (2018): ”. Communication Papers, monogràfic 

“Comunicació científica”, vol. 7, núm 13. ISSN 2014-6752 

 

Publicacions 

 

Publicats oficialment el 2017 i amb difusió el 2018 

• LUNA, Maria; MEERS, Philippe (2017): “The Films of Ciro Guerra and the Making of 
Cosmopolitan Spaces in Colombian Cinema” [En línia]. Alphaville: Journal of Film and 
Screen Media. Issue 14, Winter 2017, pàgs. 126–142. 
http://www.alphavillejournal.com/Issue14/ArticleLunaMeers.pdf 
 

• MARTÍNEZ-MARTÍNEZ, Javier (2017): “Información sobre la creatina durante el siglo XXI en 
España = Information about creatine during the 21st century in Spain” [En línia]. Revista 
Española de Comunicación en Salud (RECS), vol. 8, núm. 2 (juliol-desembre), pàg. 135– 
147. https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/3997/2570 
DOI: https://doi.org/10.20318/recs.2017.3997 

https://ddd.uab.cat/record/189425
https://congresomove.files.wordpress.com/2018/02/actas_ii-congreso-internacional-movenet_candon-mena.pdf
https://congresomove.files.wordpress.com/2018/02/actas_ii-congreso-internacional-movenet_candon-mena.pdf
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/4238/2826
https://doi.org/10.20318/recs.2018.4238
http://www.alphavillejournal.com/Issue14/ArticleLunaMeers.pdf
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/3997/2570
https://doi.org/10.20318/recs.2017.3997
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• TERRÓN BLANCO, José Luis; RAMÍREZ LEYVA, Flor Micaela; VIALÁS FERNÁNDEZ, Simón; 

JACOBETTY, Pedro (2017): “La comunicación en las revistas de salud pública de la 
biblioteca virtual SCIELO = Communication in public health journals of SCIELO’s virtual 
library” [En línia]. Revista Española de Comunicación en Salud (RECS), vol. 8, núm. 2 
(juliol-desembre), pàg. 165‒183.  
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/3999/2572 
DOI: https://doi.org/10.20318/recs.2017.3999 

 
 
Publicats oficialment 2018 

 

• CEREZUELA, Berta (2018): “Els projectes com a generadors de coneixement en les 
organitzacions” [En línia]. COMeIN: revista dels Estudis de Ciències de la Informació i la 

Comunicació [Barcelona], núm. 75, març. ISSN: 2014-2226. 
http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/ca/numero75/articles/projectes-
coneixement-organitzacions.html 
 

• FERRÉ-PAVIA, Carme (2018): “Political control and journalist protests in Spanish public 

media in electoral campaigns: A decade of conflict” [En línia]. Ettik i praksis. Nordic 

Journal of Applied Ethics, volum 12, núm. 1, pàgs. 23–41. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5324/eip.v12i1.2239 

https://www.ntnu.no/ojs/index.php/etikk_i_praksis/article/view/2239 

 

• FERRÉ-PAVIA, Carme; FERNANDEZ-ASTOBIZA, Itxaso; XAMARDO, Nicolás (2018): “Internet and 

Social Media in European Minority Languages: Analysis of the Digitalization Process” [En 

línia]. International Journal of Communication, Vol. 12, núm. 22, pàgs. 1065–1086. 

http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/7464 

 

• GUTIÉRREZ PAZ, Arantza; FERRÉ-PAVIA, Carme; Zabaleta Urkiola, Iñaki; FERNANDEZ-ASTOBIZA, 

Itxaso; XAMARDO, Nicolás (2018): “Realidad y transformaciones de los medios en lengua 

catalana (2010-2016)” [En línia]. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, Vol. 24, núm. 1, 

pàgs. 603–622. 

http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/59969 

 

• FRANCO COELHO, Rafael; HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Medios de comunicación e 

identidad A’uwẽ Xavante: mito, ritual y política en el Brasil central” [en línia]. 

Disertaciones, volumen 11, número 2 (juliol-desembre 2018), dedicat a Comunicació 

indígena a Amèrica Llatina, pàgs. 66-85. 

Doi: http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/ disertaciones/a.5708 

https://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/view/5708/6130 

 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Islam and Mass Media Consumption in Post-Migration 

Contexts among Women from Northern Africa in Catalonia (Spain)” [En línia]. Societies, 

8, 91. 

https://www.mdpi.com/2075-4698/8/3/91 

 

 

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/3999/2572
https://doi.org/10.20318/recs.2017.3999
http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/ca/numero75/articles/projectes-coneixement-organitzacions.html
http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/ca/numero75/articles/projectes-coneixement-organitzacions.html
http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/ca/numero75/articles/projectes-coneixement-organitzacions.html
http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/ca/numero75/articles/projectes-coneixement-organitzacions.html
http://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/ca/numero75/articles/projectes-coneixement-organitzacions.html
http://dx.doi.org/10.5324/eip.v12i1.2239
https://www.ntnu.no/ojs/index.php/etikk_i_praksis/article/view/2239
http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/7464
http://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/59969
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/disertaciones/article/view/5708/6130
https://www.mdpi.com/2075-4698/8/3/91
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• MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Pedro Javier (2018): “Representación de la vacuna del VPH en los 

mensajes de Twitter”. Communication Papers, monogràfic “Comunicació científica”, vol. 
7, núm 13. , pàgs 81‒94. ISSN 2014-6752. 
 

• MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Pedro Javier (2018): “La molécula de la vida en la prensa española” 

[En línia]. Revista Mexicana de Opinión Pública, núm. 25, pàgs. 63-80. ISSN 1870-7300. 

DOI 10.22201/fcpys.24484911e.2018.25.61495. 

http://revistas.unam.mx/index.php/rmop/article/view/61495/57543 

 

• MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda; SALVADOR AGRA, Saleta de; (2018): “La fotografía de perfil 
digital. Lecturas desde el código de apropiación” [En línia]. Revista nuestrAmérica, vol. 
6, núm. 12, juliol-desembre, pàgs. 56-77. 
 

• SALVADOR AGRA, Saleta de; MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda (2018): “Desde el fuera de órbita: 
acepciones de la modernidad indígena” [En línia]. Revista Austral de Ciencias Sociales 
[Valdívia, Xile], Universidad Austral de Chile, núm. 32, pàgs. 59‒76, gener. ISSN 0718-
1795. 
http://revistas.uach.cl/index.php/racs/article/view/1222/1301 
DOI: https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2017.n32-04 
 

• TERRÓN BLANCO, José Luis ( (2018): “Presentació”. Communication Papers, monogràfic 

“Comunicació científica”, vol. 7, núm. 13, pàgs. 6‒9. ISSN 2014-6752 

 

• TERRÓN BLANCO, José Luis (2018): “El periodismo sobre salud debe de tener en cuenta 

los determinantes sociales de salud” [En línia]. Blog ‘Periodismo en salud’ de la 

Fundación Gabriel García Márquez para el futuro del periodismo iberoamericano (fnpi) 

[Cartagena de Indias, Colòmbia], 24 de juliol. 

http://fnpi.org/es/blog/periodismosalud/el-periodismo-sobre-salud-debe-de-tener-en-

cuenta-los-determinantes-sociales-de 

 

• TERRÓN BLANCO, José Luis (2018): “Por qué un periodista de salud debe tenir una agenda 

propia” [En línia]. Blog ‘Periodismo en salud’ de la Fundación Gabriel García Márquez 

para el futuro del periodismo iberoamericano (fnpi) [Cartagena de Indias, Colòmbia], 14 

de novembre. 

https://fundaciongabo.org/es/blog/periodismosalud/por-que-un-periodista-de-salud-

debe-de-tener-una-agenda-propia 

 

• TERRÓN, José Luis; RAMÍREZ LEYVA, Flor Micaela; VIALÁS Fernández, Simón; JACOBETTY, Pablo 

(2018): “La interdisciplinariedad en los artículos de comunicación de las revistas de salud 

pública de SCIELO”. Communication Papers, monogàrafic “Comunicació científica”, vol. 

7, núm 13, pàgs. 31‒54. ISSN 2014-6752 

https://communicationpapers.revistes.udg.edu/communication-

papers/article/view/21983 

 

 

 

 

http://revistas.unam.mx/index.php/rmop/article/view/61495/57543
http://revistas.uach.cl/index.php/racs/article/view/1222/1301
https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2017.n32-04
http://fnpi.org/es/blog/periodismosalud/el-periodismo-sobre-salud-debe-de-tener-en-cuenta-los-determinantes-sociales-de
http://fnpi.org/es/blog/periodismosalud/el-periodismo-sobre-salud-debe-de-tener-en-cuenta-los-determinantes-sociales-de
https://fundaciongabo.org/es/blog/periodismosalud/por-que-un-periodista-de-salud-debe-de-tener-una-agenda-propia
https://fundaciongabo.org/es/blog/periodismosalud/por-que-un-periodista-de-salud-debe-de-tener-una-agenda-propia
https://communicationpapers.revistes.udg.edu/communication-papers/article/view/21983
https://communicationpapers.revistes.udg.edu/communication-papers/article/view/21983
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• TAMAYO ACEBEDO, Mónica Isabel; TAMAYO ACEVEDO, Lucía Stella (2018): “Los videojuegos 

para la comunicación en salud sexual de los escolares: Valoración de los profesores de 

secundaria”. Communication Papers, monogràfic “Comunicació científica”, vol. 7, núm 

13, pàgs. 113‒128. ISSN 2014-6752 

https://communicationpapers.revistes.udg.edu/communication-

papers/article/view/21987 

 

• ZABALETA, Iñaki; GUTIERREZ, Arantza; FERRÉ-PAVIA, Carme; FERNANDEZ-ASTOBIZA, 

Itxaso; XAMARDO, Nikolas (2018): “Facts and transformations in European minority 

language media systems amid digitalization and economic crisis” [En línia]. International 

Communication Gazette, 24 pàgs. First published: 30-01-2018. 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1748048518754749 

 

6.4. Contribucions presentades a congressos, jornades i seminaris 

• CIVIL I SERRA, Marta (2018): “Els graduats en comunicació: quin rol poden jugar en 
l’ensenyament de la competència informacional i mediàtica a les escoles?”. Jornada 
sobre Alfabetitizació informacional i mediàtica per a una ciutadania crítica”, 
organitzada per la Facultat de Ciències de la Comunicació (Universitat Autònoma de 
Barcelona) i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Bellaterra: Facultat de Ciències de 
la Comunicació (UAB), 30‒11‒2018. Participació taula rodona (invitada) 

 
• COROMINAS PIULATS, Maria (2018): “Comunicació i postveritat”. IX Setmana de la 

Comunicació, en el marc del projecte de cooperació de la Càtedra Unesco de 
Comunicació (InCom-UAB)/Fundació Autònoma Solidària (UAB) i l’Escola Superior de 
Jornalismo. Maputo (Moçambic): Escola Superior de Jornalismo, 17‒05‒2018. Ponència 

 

• COROMINAS PIULATS, Maria (2018): “Presentació de resultats en projectes d’investigació”. 
IX Setmana de la Comunicació, en el marc del projecte de cooperació de la Càtedra 
Unesco de Comunicació (InCom-UAB)/Fundació Autònoma Solidària (UAB) i l’Escola 
Superior de Jornalismo. Maputo (Moçambic): Escola Superior de Jornalismo, 18‒05‒
2018. Ponència 

 
• ESPASA, Eva; CORRIUS, Montse; SANTAMARIA, Laura (2018): “Multilingualism in Monsoon 

Wedding: how language variation and cultural references were transferred to La boda 
del monzón”. The dubbing & subtitling of Bollywood films: an international 
colloquium. Leicester (Regne Unit): De Montfort University, Leicester, 13-14 de 
desembre de 2018. Ponència 

 
• G. SEDÓ, Ramon; TERRÓN, José Luis (2018): “La prevenció del VIH als missatges periodístics 

relacionats amb Barcelona apareguts als mitjans de comunicació d’abast espanyol: 
televisió, ràdio, premsa i canals digitals” III Jornades Internacionals Comunicació i Salut 
#parlemdeVIH?, organitzades per SCOMLab Comunicació i Salut de l’Institut de la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), l’Observatori de 
la Comunicació (InCom-UAB) i la Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom-UAB), amb el 
suport de l’Institut d’Estudis Catalans i la Societat Catalana de Comunicació, filial 
d’aquesta institució. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 22-11-2018. Ponència 

https://communicationpapers.revistes.udg.edu/communication-papers/article/view/21987
https://communicationpapers.revistes.udg.edu/communication-papers/article/view/21987
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1748048518754749
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• GUTIERREZ, Carlos A.; TERRÓN, José Luis (2018): “Estudio comparativo del tratamiento de 

la medicina de precisión por parte la prensa de medicina de Colombia, España y 

Estados Unidos”. X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social. La Laguna 

(Tenerife). Universidad de La Laguna, 03 al 07-12-2018. Comunicación 

 
• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): Conferència de clausura plenària: “¿Qué aportan 

campañas como #Metoo en la lucha contra la violencia de género?. VII Congreso 
Internacional de GECA (“Género, Estética y Cultura Audiovisual”), grup d’investigació 
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) dirigit per Francisco A. Zurian. Lema 
del congrés “Representación, educación y lucha contra la violencia d género”. Madrid: 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) . Madrid, 18 al 20-04-2018. Ponència 
invitada. 

 
• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): Tendencias investigativas sobre la relación ente 

migración, interconexión global e hibridación cultural. En 56º Congreso Internacional 
de Americanistas (ICA), organitzat per l’Instituto de Iberoamérica a la Universidad de 
Salamanca del 15 al 20 de juliol de 2018.  Ponència. 

 
• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “La actividad digital de las mujeres musulmanas 

migrantes procedentes del Magreb”. Congeso Internacional “Políticas públicas en 
defensa de la inclusión, la diversidad y el género”, organitzat pel Grupo de Investigación 
Reconocido “Políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el género” de 
la Universidad de Salamanca, 23/24 -07-2018. Comunicació. 

 
• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): Ponencia inaugural “La mercantilización del feminismo 

en la cultura digital. Una reflexión en torno a #Metoo””. Jornadas “La violencia de 
género en redes sociales y medios audiovisuales. Propuestas por la igualdad y contra 
la discriminación de género”. Burgos: Facultad de Económicas de la Universidad de 
Burgos, 17-10-2018. Ponència invitada. 

 
• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): Conferència de cloenda "Experiencia migratoria y 

transculturalidad: la protección como medida de control." XV Jornadas Internacionales 
de Filosofía Política, organitzades pel Grup d’Investigació Consolidat “Crisi de la raó 
pràctica” (2017SGR235) de la UB. Barcelona. Universitat de Barcelona, del 21 al 23-11-
2018. Ponència invitada 

 
• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “El derecho de acceso y la diversidad”. Jornadas “La 

Regulación Audiovisual en una Sociedad Democrática”, organitzada pel Consejo 

Audiovisual de Andalucía. Sevilla: Parlamento de Andalucía, 22-10-2018. Ponència 

invitada 

 

• MARQUES GONÇALVES, Gabriela (2018): “Projecte de tesi Los discursos de las minorías y el 
fortalecimiento de la democracia, la población gitana y los medios de comunicación 
españoles, elaborada sota la direcció d’Amparo Huertas Bailén, al Departament de 
Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB)”. Jornades d’estudi sobre Llenguatge, 
Comunicació i Societat (UAB), organitzades pel Departament de Mitjans, Comunicació i 
Cultura (UAB). Bellaterra: de Graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB), 
22‒05‒2018. Comunicació. 
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• MARQUES GONÇALVES, Gabriela (2018): ““La participación de las voces gitanas en los 
medios de comunicación españoles”. Congreso Internacional “Políticas públicas en 
defensa de la inclusión, la diversidad y el género”. organitzat pel Grupo de Investigación 
Reconocido “Políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el género” de 
la Universidad de Salamanca, 23/24‒07‒2018. Comunicació 

 
• MARTÍNEZ SUÁREZ, Yolanda; SALVADOR AGRA, Saleta de (2018): "Testando estrategias 

discursivas: entre la deontología periodística y el análisis semiótico. IV Conferencia 
Internacional Género y Comunicación. Sevilla: Universidad de Sevilla, 09‒03‒2018. 
Ponencia. 

 
• MOGGIA, Leonardo (2018): “Comunicación sobre salud y Vih/Sida: una revisión 

sistemàtica”. III Jornades Internacionals Comunicació i Salut #parlemdeVIH?, 
organitzades per SCOMLab Comunicació i Salut de l’Institut de la Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), l’Observatori de la Comunicació 
(InCom-UAB) i la Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom-UAB), amb el suport de 
l’Institut d’Estudis Catalans i la Societat Catalana de Comunicació, filial d’aquesta 
institució. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 22‒11‒2018. 

 
• MOGGIA, Leonardo (2018): “Comunicación interpersonal y VIH/sida”. X Congreso 

Internacional Latina de Comunicación Social. La Laguna (Tenerife). Universidad de La 

Laguna, 03 al 07‒12‒2018. Comunicación. 

 

• MONTERO SÁNCHEZ, María Dolores (2018): “Tendències d’investigació a Europa, a partir 
de les revistes especialitzades en comunicació”. IX Setmana de la Comunicació, en el 
marc del projecte de cooperació de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-
UAB)/Fundació Autònoma Solidària (UAB) i l’Escola Superior de Jornalismo. Maputo 
(Moçambic): Escola Superior de Jornalismo, 17‒05‒2018. Ponència. 

 
• MONTERO SÁNCHEZ, María Dolores (2018): “Mitjans de comunicació i construcció social de 

la realitat: el tema de la migració”. IX Setmana de la Comunicació, en el marc del 
projecte de cooperació de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB)/Fundació 
Autònoma Solidària (UAB) i l’Escola Superior de Jornalismo. Maputo (Moçambic): 
Escola Superior de Jornalismo, 18‒05‒2018. Ponència. 

 
• MORAGAS I SPÀ, Miquel de (2018): “ Actividad plenaria - Coloquio entre el cineasta 

Joaquín Oristrell y el catedrático Miquel de Moragas, sobre las represetnaciones de 
Madrid y Barcelona”. Congreso Internacional "La ciudad: imágenes e imaginarios". 
Madrid: Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad 
Carlos III de Madrid (Campus de Getafe), 13‒03‒2018. Activitat plenaria. 

 
• MORAGAS I SPÀ, Miquel de (2018): ponent en l’acte d’homenatge a Jesús Martín Barbero. 

XXXVI Congrés Internacional de la Latin American Studies Association (LASA), en 
col·laboració amb la Taula Nova Recerca de la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona: 
Latin American Studies Association (LASA) i Universitat Pompeu Fabra, 22‒05‒2018. 
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• MORAGAS I SPÀ, Miquel de (2018): “Canvis en la comunicació humana ¿més canvis que 
mai o més accelerats?”. Jornades d’estudi sobre Llenguatge, Comunicació i Societat 
(UAB), organitzades pel Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB). 
Bellaterra: de Graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB), 22‒05‒2018. 
Ponència inaugural 

 

• MORAGAS I SPÀ, Miquel de (2018): Ponent a la taula rodona “L’expressió periodística de 
Joan Fuster”, juntament amb Josep Gifreu; el director d’honor i assessor extraordinari 
de l’Espai Fuster (Sueca), Francesc Pérez i Moragón; i el membre de la Junta de la SCC-
IEC i professor de la Universitat de València Nel·lo Pellisser, que s’encarregarà de la 
presentació i moderació de la sessió”. Acte d’homenatge de la Societat Catalana de 
Comunicació al soci d’Honor Joan Fuster, dins els actes commemoratius del 25è 
anirversari de la mort de l’escriptor i periodista valencià. Sueca (Ribera Baixa, País 
Valencià): Casa Fuster, Ponència invitada. 

 

• REAL Y SERRANO, Mª Angélica; TERRÓN, José Luis Terrón (2018): “SaludsinBulos, una 
plataforma que aúna esfuerzos para luchar contra las noticias falsas sobre salud”. X 
Congreso Internacional Latina de Comunicación Social. La Laguna (Tenerife). 
Universidad de La Laguna, 03 al 07-12-2018. Comunicación 

 
• SANTAMARIA, Laura (2018): “Sesión plenaria “Paisajes culturales —tan lejos y tan cerca. 

¿O era tan cerca y tan lejos?”. I Congreso Hispanoamericano de Traducción 
Audiovisual, que se celebrarà els dies 18 i 19-05-2018. Buenos Aires (Argentina): El I 
Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual és una iniciativa dels traductors 
Patrick Zabalbeascoa (Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la 
Universitat Pompeu Fabra) i el traductor argentí Damián Santilli (docent a la Universidad 
del Museo Social Argentino i a la Universidad de Buenos Aires). Ponència invitada (Sessió 
plenaria). 

 
• SANTAMARIA, Laura (2018): Conferència inaugural “Interculturalitat i Traducció”. II 

Jornada d’Estudis del Discurs Helena Calsamiglia. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 
09-11-2018. 

 
• TERRÓN, José Luis; RAMÍREZ LEYVA, Flor Micaela (2018): “Tratamiento y rol de la 

comunicación en las publicaciones de salud pública de la biblioteca SciELO”. XIV 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 
(ALAIC 2018), sota el lema ‘Comunicación en sociedades diversas: horizontes de 
inclusión, equidad y democracia’. San Juan de Costa Rica (Costa Rica), 30‒07‒2018 a 01‒
08‒2018. Comunicació. 

 
 

6.5. 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 millores les funcionalitats i els continguts oferts, i per 
promoure una major projecció pública del projecte. 
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Durant l’any 2018, l’InCom-UAB s’ha encarregat de renovar el mapa digital, oferint 
ara un producte adaptat a la seva consulta des de tots els suports tecnològics 
disponibles actualment (ordinadors, tauletes i mòbils). Per part del Laboratori de 
Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB, s’han realitzat tasques 
d’actualització del seu contingut.  

 
Equip de treball 

Marta Corcoy 
Ramon G. Sedó 
Miquel Gómez Benosa 
Núria Reguero 
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7. Transferència: Observatori de la Comunicació 

a Catalunya (OCC InCom-UAB) 

 

7.1. El projecte i la producció científica de l’Observatori 

L’OCC InCom-UAB és un observatori de l’Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (InCom-UAB), desenvolupat en el marc del Grup Internacional 
d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (2017/SGR-760) . L’objectiu fonamental de l’OCC 
InCom-UAB és difondre informació i recursos d’utilitat als acadèmics, als professionals i als 
responsables de les polítiques públiques del nostre país. 
 
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 i l'Informe de la comunicació, acull representants de cinc universitats catalanes (UAB, 
UdG, UdL, URV i UPF). 
 

 
 
 
 
Presenta la possibilitat que l’usuari pugui fer la consulta dels continguts a partir de dos perfils  
(sector recerca i sector professional), tot i que també es pot escollir una visió global. L’OCC 
InCom-UAB també està present a les xarxes socials amb el perfil @OCCInCom a Twitter.  
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Les funcions de l’OCC InCom-UAB són: 

1) Observar i analitzar les tendències en investigació i el desenvolupament del sector de la 

comunicació a Catalunya. 

2) Registrar i analitzar les bones pràctiques. 

3) Construir vies de col·laboració entre entitats i grups de recerca d’arreu de Catalunya. 

4) Promoure la interrelació entre la pràctica professional i les ciències de la comunicació. 

5) Facilitar l’accés a informació bàsica i actual a investigadors/es, professionals i a 

l’administració. 
 
Web  
http://incom.uab.cat/occ 
 
Equip de treball i consell acadèmic 
 
Responsable: 

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

 

Membres de l’equip: 

Marta Civil i Serra  

Ramon G. Sedó  

Miquel Gómez Benosa – Fins al 15 de desembre del 2018 

Silvia Porta i Simó 

Nuria Reguero – Fins al juliol del 2018 

Jose Luís Terrón 

 

 

Comitè científic i assessor (OCC InCom-UAB i Informe de la comunicació a Catalunya) 

Laura Bergés (UdL) 

Maria Corominas Piulats (UAB)  

Carmina Crusafon (UAB) – Nova incorporació durant el 2018 

Carmen Echazarreta Soler (UdG)  

Bernat López (URV) 

Miquel de Moragas i Spà (UAB)  

Miquel Rodrigo (UPF) 

José Luis Terrón (UAB) 

Joan Manuel Tresserras (UAB) 

 

Col·laboradors/es durant 2018 

Verónica I. Basquens (Estudiant de Sociologia, UAB)  

Jordi Teixidó Riba (estudiant de Comunicació Audiovisual, UAB) 
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Suport institucional públic i d’institucions privades 

La Generalitat de Catalunya ha donat suport a l’Observatori de la Comunicació a Catalunya 

(OCC InCom-UAB) des de la seva creació. Aquest suport es visibilitza a l’encapçalament 

superior dret de l’espai en línia, així com també a l’apartat propi de l’Informe de la 

Comunicació a Catalunya (a la secció específica i a l’edició en paper) i al material de difusió 

de les activitats presencials (s’inclou als cartells i eines de difusió). 

 

 

 

 
 

 

 

A l’any 2018, l’OCC (InCom-UAB) ha comptat amb el suport de la Societat Catalana de 

Comunicació (filial de l’Institut d’Estudis Catalans), en l’organització de les III Jornades de 

Comunicació i Salut, l’activitat anual que ha organitzat enguny l’OCC InCom-UAB. 

 

Estructura i continguts de l’OCC InCom-UAB 

L’OCC InCom-UAB està estructurat amb nou seccions, accessibles des de la part superior de 

l’espai digital: Informe de la comunicació a Catalunya], Notícies, Monogràfics, Agenda, 

Llibres, Revistes, Recursos, Jornades i Documents OCC (InCom-UAB). S’ha mantingut la 

mateixa estructura de finals del 2017, però durant el 2018 s’han anat ajustant els criteris de 

selecció del material disponible amb l’objectiu garantir al màxim el valor del material recollit 

al nostre Observatori. 

 
 
Producció pròpia elaborada per a l’OCC (InCom-UAB), per ordre cronològic 

Entrevistes (14) 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Marta Narberhaus: ‘Els nens es consideren ciutadans i creuen 
que és important estar informat’” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya 
(OCC InCom-UAB), 10-02-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/02/10/marta-narberhaus-els-nens-es-consideren-
ciutadans-i-creuen-que-es-important-estar-informat/ 
 

• REGUERO, Núria (2018): “Aida Martori: ‘si els mitjans públics es debiliten, també es 
debilita l’articulació de la vida local” [En línia]. Observatori de la Comunicació a 
Catalunya (OCC InCom-UAB), 14-02-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/02/14/aida-martori-si-els-mitjans-publics-es-
debiliten-tambe-es-debilita-larticulacio-de-la-vida-local/ 
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• OCC (InCom-UAB) (2018): “Cinto Niqui: ‘La propera revolució radiofònica serà a l’àrea 
de la producció de continguts” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya 
(OCC InCom-UAB), 05-03-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/03/05/cinto-niqui-la-propera-revolucio-radiofonica-
sera-a-larea-de-la-produccio-de-continguts/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Mònika Jiménez: ‘hem de mirar la publicitat d’una manera 
crítica en relació amb la imatge corporal” [En línia]. Observatori de la Comunicació a 
Catalunya (OCC InCom-UAB), 02-04-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/04/02/monika-jimenez-hem-de-mirar-la-publicitat-
duna-manera-critica-en-relacio-a-la-imatge-corporal/ 
 

• REGUERO, Núria (2018): “Joan Vila: A Crític, volem competir, però també volem cooperar” 
[En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 04-05-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/05/04/joan-vila-a-critic-volem-competir-pero-tambe-
cooperar/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Carme Figueras: ‘El repte està en la normalització de la 
diversitat cultural” (Entrevista a Carme Figueras, consellera del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya i presidenta de al Mesa per a la Diversitat del CAC)” [En línia]. Observatori 
de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 15-05-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/05/15/carme-figueras-el-repte-esta-en-la-
normalitzacio-de-la-diversitat-cultural/ 
 

• CIVIL I SERRA, Marta (2018): “Els canvis en la llengua són molt lents i s’haurien de ser amb 
menys complexos, sense por” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC 
InCom-UAB), 05-06-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/06/05/magi-camps-els-canvis-en-la-llengua-son-molt-
lents-i-shaurien-de-fer-amb-menys-complexos-sense-por/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “FICAB, un nou festival que mostra les realitats africanes 
(Entrevista a Sebasitán Ruiz-Cabrera, programador de FICAB)” [En línia]. Observatori de 
la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 18-06-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/06/18/ficab-un-nou-festival-de-cinema-que-mostra-
les-realitats-africanes/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Enrique Merino: ‘Amazon és un gran problema” (Entrevista 
a Enrique Merino, de la Llibreria Medios, Barcelona) [En línia]. Observatori de la 
Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 03-07-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/07/03/enrique-merino-amazon-es-un-gran-
problema/ 
 

• REGUERO, Núria (2018): “Entrevista a Ignasi Labastida (Doctor en Física Ignasi Labastida 
és el responsable de la Unitat de Recerca del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i 
la Investigació de la Universitat de Barcelona)” [En línia]. Observatori de la Comunicació 
a Catalunya (OCC InCom-UAB), 29-07-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/07/29/ignasi-labastida-la-fi-no-es-llicenciar-amb-
creative-commons-sino-lobertura-del-coneixement-en-general/ 
 

https://incom.uab.cat/occ/2018/03/05/cinto-niqui-la-propera-revolucio-radiofonica-sera-a-larea-de-la-produccio-de-continguts/
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https://incom.uab.cat/occ/2018/05/15/carme-figueras-el-repte-esta-en-la-normalitzacio-de-la-diversitat-cultural/
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• REGUERO, Núria (2018): “Entrevista a Amparo Moreno (catedràtica emèrita del 
Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació de la UAB)”. [En línia]. 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 04-09-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/09/04/amparo-moreno-amb-la-llei-de-transparencia-
en-lloc-de-millorar-la-informacio-les-webs-dels-ajuntaments-shan-fet-mes-
complicades/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Maria Lluïsa Martínez Gistau, presidenta de Dircom 
Catalunya” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 03-
10-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/10/03/maria-lluisa-martinez-gistau-presidenta-de-
dircom-catalunya/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): Albert Jordana: “Les televisions locals t’ajuden a entendre el 
teu dia a dia” (Director Gerent de Vallès Oriental Televisió des dels seus inicis al 2009 i 
President de la Coordinadora de Televisions Públiques Locals de Catalunya) [En línia]. 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 30-10-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/10/30/albert-jordana-les-televisions-locals-tajuden-a-
entendre-el-teu-dia-a-dia/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Entrevista a Ingrid Guardiola, coordinadora de la 24a edició 
del Miniput, una mostra sobre televisió de qualitat”  [En línia]. Observatori de la 
Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 26-11-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/11/26/ingrid-guardiola-les-noves-tecnologies-susen-
com-un-complement-socialitzador-del-contingut-matriu/ 

 
 
Cròniques (44) 
 
• CIVIL I SERRA, Marta: REGUERO, Núria (2018): “Manuel Castells, investit doctor honoris 

causa per la UAB” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-
UAB), 09-01-2018 
https://incom.uab.cat/occ/2018/01/09/manuel-castells-investit-doctor-honoris-causa-
per-la-uab/ 
 

• BASQUENS, Verónica I. (Estudiant de Sociologia a la Universitat Autònoma de 
Barcelona)  (2018): “El mesurament del consum de mitjans online a Catalunya” [En línia]. 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 10-01-2018 
https://incom.uab.cat/occ/2018/01/10/africa-i-els-mitjans-de-comunicacio-
occidentals/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “El mesurament del consum de mitjans online a Catalunya” 
[En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 27-01-2018 
https://incom.uab.cat/occ/2018/01/27/el-mesurament-del-consum-de-mitjans-online-
a-catalunya/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Talent, creativitat i innovació, treballant per una nova imatge 
de Barcelona a l’exterior” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC 
InCom-UAB), 27-01-2018 
https://incom.uab.cat/occ/2018/01/27/talent-creativitat-i-innovacio-treballant-per-
una-nova-imatge-de-barcelona-a-lexterior/ 

https://incom.uab.cat/occ/2018/09/04/amparo-moreno-amb-la-llei-de-transparencia-en-lloc-de-millorar-la-informacio-les-webs-dels-ajuntaments-shan-fet-mes-complicades/
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https://incom.uab.cat/occ/2018/01/09/manuel-castells-investit-doctor-honoris-causa-per-la-uab/
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• OCC (InCom-UAB) (2018): “Montserrat Roig: periodisme per a la memòria” [En línia]. 

Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 27-01-2018 
https://incom.uab.cat/occ/2018/01/27/montserrat-roig-periodisme-per-a-la-
memoria/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Mobile World Congress 2018: novetats tecnològiques i 
anàlisi de la societat del futur” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya 
(OCC InCom-UAB), 05-02-2018 
https://incom.uab.cat/occ/2018/02/05/mobile-world-congress-2018-novetats-
tecnologiques-i-analisi-de-la-societat-del-futur/ 

 
• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “El futur de la televisió” [En línia]. Observatori de la 

Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 10-02-2018. 

https://incom.uab.cat/occ/2018/02/10/el-futur-de-la-televisio/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Publicitat i infància: com fomentar una imatge corporal 
saludable?” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 14-
02-2018 
https://incom.uab.cat/occ/2018/02/14/publicitat-i-infancia-com-fomentar-una-
imatge-corporal-saludable/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “L’opció política del mitjà condiciona el tractament periodístic 
de la corrupció” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 
19-02-2018 
https://incom.uab.cat/occ/2018/02/19/lopcio-politica-del-mitja-condiciona-el-
tractament-periodistic-de-la-corrupcio/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Co-creació digital: generar vincles i comunitat” [En línia]. 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 26-02-2018 
https://incom.uab.cat/occ/2018/02/26/co-creacio-digital-generar-vincles-i-comunitat/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “El discurs discriminatori als mitjans sota anàlisi” [En línia]. 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 02-03-2018 
https://incom.uab.cat/occ/2018/03/02/el-discurs-discriminatori-als-mitjans-sota-
analisi/ 
 

• REGUERO, Núria (2018): “La Societat Catalana de Comunicació celebra la novena jornada 
de difusión de la recerca. [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC 
InCom-UAB), 08-03-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/03/08/la-societat-catalana-de-comunicacio-celebra-
la-novena-jornada-de-difusio-de-la-recerca/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Responsabilitat professional per combatre les fake news” [En 
línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 19-03-2018 
https://incom.uab.cat/occ/2018/03/19/responsabilitat-professional-per-combatre-les-
fake-news/ 
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• OCC (InCom-UAB) (2018): “Dones i periodisme esportiu, altre espai de lluita” [En línia]. 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 21-03-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/03/21/dones-i-periodisme-esportiu-altre-espai-de-
lluita/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Debat sobre els drets de l’audiovisual a la UAB” [En línia]. 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 03-04-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/04/03/debat-sobre-els-drets-de-laudiovisual-a-la-
uab/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Una demostració de la utilitat de les TIC en l’educació a la 
UPF” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 09-04-
2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/04/09/una-demostracio-de-la-utilitat-de-les-tic-en-
leducacio-a-la-upf/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Premis a la comunicació social Montserrat Roig: periodisme 
compromès” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 
12-04-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/04/12/premis-a-la-comunicacio-social-montserrat-
roig-periodisme-compromes/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Periodisme internacional, víctima de la crisi econòmica i 
estructural” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 14-
04-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/04/14/periodisme-internacional-victima-de-la-crisi-
economica-i-estructural/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Ajuntament de Barcelona i Mossos d’Esquadra expliquen el 
seu ús de la comunicació digital” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya 
(OCC InCom-UAB), 26-04-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/04/26/ajuntament-de-barcelona-i-mossos-
desquadra-expliquen-el-seu-us-de-la-comunicacio-digital/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “El IV Simposi sobre la llibertat de premsa es va centrar en el 
periodisme responsable” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC 
InCom-UAB), 08-05-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/05/08/el-iv-simposi-sobre-la-llibertat-de-premsa-es-
va-centrar-en-el-periodisme-responsable/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “La projecció de Barcelona a l’entorn digital” [En línia]. 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 14-05-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/05/14/la-projeccio-de-barcelona-a-lentorn-digital/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Barcelona, dones i noves tecnologies” [En línia]. Observatori 
de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 18-05-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/05/19/barcelona-dones-i-noves-tecnologies/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “L’exercici del periodisme a la Xina, no és fàcil” [En línia]. 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 22-05-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/05/22/lexercici-periodistic-a-la-xina-no-es-facil/ 
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• OCC (InCom-UAB) (2018): “El domini .CAT, en procés de consolidació” [En línia]. 

Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 24-05-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/05/24/el-domini-cat-en-proces-de-consolidacio/ 
 

• REGUERO, Núria (2018): “Nous models de participació ciutadana, a debat en la 
presentació de la plataforma Decidim”. [En línia]. Observatori de la Comunicació a 
Catalunya (OCC InCom-UAB), 28-05-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/05/28/nous-models-de-participacio-ciutadana-a-
debat-en-la-presentacio-de-la-plataforma-decidim/ 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Raimon Masllorens planteja possibles vies de sortida a 
una situació que consiedera ‘alarmant’” [En línia]. Observatori de la Comunicació a 
Catalunya (OCC InCom-UAB), 31-05-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/05/31/raimon-masllorens-planteja-possibles-vies-de-
sortida-a-una-situacio-que-considera-alarmant/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “La terminologia esportiva en català, marcada per l’anglès” 
[En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 08-06-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/06/08/la-terminologia-esportiva-en-catala-marcada-
per-langles/ 
 

• TEIXIDÓ RIBA, Jordi (estudiant de Comunicació Audiovisual, UAB)   (2018): “Com construir 
vincles amb la teva audiència: Està passant (TV3)” [En línia]. Observatori de la 
Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 13-06-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/06/13/com-construir-vincles-amb-la-teva-audiencia-
esta-passant-tv3/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Domini de les imatges d’impacte sense visió crítica i fetes per 
homes” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 20-06-
2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/06/20/domini-de-les-imatges-dimpacte-sense-visio-
critica-i-fetes-per-homes/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Recomanacions per informar sobre les agressions sexuals” 
[En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 22-06-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/06/22/recomanacions-per-informar-sobre-les-
agressions-sexuals/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Intentant entendre què pasa a l’Orient Mitjà” [En línia]. 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 25-06-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/06/25/intentant-entendre-que-passa-a-lorient-mitja/ 
 

• CIVIL I SERRA, Marta (2018): “La perspectiva històrica dels estudis de Periodisme” [En 
línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 28-06-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/06/28/la-perspectiva-historica-als-estudis-de-
periodisme/ 
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• OCC (InCom-UAB) (2018): “La hiperdependència tecnològica fa necessària la formació 
en ciberseguretat” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-
UAB), 10-07-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/07/10/la-hiperdependencia-tecnologica-fa-
necessaria-la-formacio-en-ciberseguretat/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Barcelona: internet iguala a la televisió com a canal 
informatiu” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 14-
07-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/07/14/barcelona-internet-iguala-a-la-televisio-com-a-
canal-informatiu/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “La funció dels periodistes de gabinets de comunicació” [En 
línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 29-07-2018. 

https://incom.uab.cat/occ/2018/07/29/la-funcio-dels-periodistes-de-gabinets-de-
comunicacio/ 

 
• OCC (InCom-UAB) (2018): “Fotoperiodisme que desperta consciències” [En línia]. 

Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 12-09-2018. 

https://incom.uab.cat/occ/2018/09/12/fotoperiodisme-que-desperta-consciencies/ 

 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Barcelona, hub d’innovació digital 5G del sud d’Europa” [En 

línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 26-09-2018. 

https://incom.uab.cat/occ/2018/09/27/barcelona-hub-dinnovacio-digital-5g-del-sud-
deuropa/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Comunicació i Procés català”  [En línia]. Observatori de la 
Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 17-10-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/10/17/comunicacio-i-proces-catala/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “La hiperconnexió digital: Internet de les Coses, Intel·ligència 
Artificial i Blockchain”  [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-
UAB), 18-10-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/10/18/la-hiperconnexio-digital-internet-de-les-coses-
intelligencia-artificial-i-blockchain/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “L’ICANN es reuneix a Barcelona”  [En línia]. Observatori de la 
Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 29-10-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/10/29/licann-es-reuneix-a-barcelona/ 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “La realitat de la rivalitat entre l’Índia i el Pakistan” [En línia]. 
Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 15-11-2018. 
https://incom.uab.cat/occ/2018/11/15/la-realitat-de-la-rivalitat-entre-lindia-i-el-
pakistan/ 
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• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “La comunicació com a element cohesionador” [En 
línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 29-11-2018. 

https://incom.uab.cat/occ/2018/11/29/la-comunicacio-com-a-element-cohesionador/ 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Ensenyament i aprenentatge de la competència 
mediàtica” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 06-
12-2018. 

https://incom.uab.cat/occ/2018/12/06/ensenyament-i-aprenentatge-de-la-
competencia-mediatica/ 
 

• OCC (INCOM-UAB) (2018): “#ParlemdeVIH? III Jornades Internacionals Comunicació i 
Salut” [En línia]. Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB), 20-12-
2018. 

https://incom.uab.cat/occ/2018/12/20/parlemdevih-iii-jornades-internacionals-
comunicacio-i-salut/ 

 

 

 

7.2. Informe de la comunicació a Catalunya 2017‒2018 

L’Informe de la comunicació a Catalunya 2017–2018 és la desena 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.  

 

 

Portades de les nou edicions de l’Informe publicades entre els anys 2000 i 2017  
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7.2.1. Equip editor, consell acadèmic i autors 

L’Informe 2017–2018 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 
Bernat López 
 
Comitè científic 
Laura Bergés Saura 
Carmina Crusafon 
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 

Laura Bergés 
Reinald Besalú 
Juan José Caballero 
Molina  
Marta Civil i Serra 
Joan M. Corbella Cordomí 
Xavier Cubeles 
Mercè Díez 
Jordi Duch 

Isabel Fernández 
Alonso 
Carme Ferré Pavia 
Lluís Gendrau 
Frederic Guerrero 
Amparo Huertas 
Bailén 
Daniel Jariod 

Carles Llorens Maluquer 
Marta Montagut 
Carlota M. Moragas-
Fernández 
Xavier Ribes 
Ruth S. Contreras 
Espinosa  
Miquel Vidal Villoria  

 

Sumari provisional de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2017-2018 (Document de 
treball, desembre 2018) 

 
Presentació (institucional) 
Amparo Huertas Bailén (directora de l’InCom-UAB)  
 
Introducció (Equip d’editors) 
Marta Civil i Serra (InCom-UAB), Bernat López (URV) 
 
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) 
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4. L’entorn tecnològic 

Miquel Vidal Villoria (Blackpool Digital) 
 

5. Drets televisius i servei públic 
Laura Bergés (UdL) 
 

6. La recerca en comunicació 
Marta Civil i Serra (InCom-UAB) 

 
 

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

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

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

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

10. El cinema 
Juan José Caballero Molina (ESCAC; UB), Daniel Jariod (ESCAC; UB)  

11. El llibre 
Xavier Cubeles (Eurecat; UPF) 

12. La música 
Lluís Gendrau (Grup Enderrock)  

13. El videojoc  
Ruth S. Contreras Espinosa (OCVE, InCom-UAB / UVic-UCC), Xavier Ribes (OCVE, InCom-
UAB / UVic-UCC; GRISS, UAB) 

 
Part 3. Reptes de la comunicació a Catalunya  

14. Recerca en comunicació i Procés català 
Carlota M. Moragas-Fernández, Marta Montagut Calvo (URV) 

14. Polarització, espectacularització, tertúlies i periodisme. Una visió comunicativa del 
procés català 
Marta Montagut Calvo, Carlota M. Moragas-Fernández (URV) 

16. Big data, periodisme i fake news 
Jordi Duch (URV), Frederic Guerrero (UPF) 

 
Epíleg (Membre del comitè científic i assessor) 
Carmina Crusafon (UAB) 
 
Fidel als criteris establerts des de la primera edició, 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. Entre les tasques del 2018, s’han dut a terme totes les gestions que la 

renovació d’aquestes col·laboracions implica. 



Memòria InCom-UAB 2018 

57 
 

 

L’Informe de la comunicació a Catalunya manté el suport institucional públic de la Generalitat 

de Catalunya i el patrocini privat de Naturgy (abans Gas Natural Fenosa) ininterrompudament 

des de la primera edició. 

 

Un projecte de Amb el suport de Amb el patrocini de 

 

 

 
 

 

 

7.3. Organització de les III Jornades Internacionals sobre Comunicació i 
Salut #ParlemdeVIH?  
L’OCC InCom-UAB va organitzat les III Jornades Internacionals sobre Comunicació i 
Salut #ParlemdeVIH? els dies 21 i 22 de novembre de 2018, conjuntament amb altres 
projectes del nostre centre d’investigació, SCOMLab Comunicació i Salut InCom-UAB 
i la Càtedra UNESCO de Comunicació InCom-UAB. La Jornada va comptar amb la 
presència d’institucions estatals i autonòmiques responsables en l’àrea de la salut i 
d’organitzacions relacionades amb el VIH, així com d’equips investigadors de 
comunicació i de periodistes.  
 
La trobada va ser un èxit de participació i d’assistència: més de 100 inscrits, 37 
comunicacions d’Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Espanya i Mèxic; 25 ponents 
convidats i més de 12 institucions implicades, públiques i privades.  
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Principals conclusions de les III Jornades Internacionals Comunicació i 
Salut #ParlemdeVIH?: 
 

• Les noves tecnologies afavoreixen l’accés a continguts poc rigorosos sobre la 
malaltia. - Es necessita periodistes especialitzats en salut per divulgar notícies 
medico-sanitàries i garantir una informació contrastada. 

• Es precisen estudis científics que valorin com es tracta el VIH en els mitjans de 
comunicació. 

 
 
Publicació resultat de la Jornada: 
 
• TERRÓN BLANCO, José Luis (2018): “III Jornadas Internacionales Comunicación y Salud: 

#ParlemdeVIH = III International Conference Communication and Health: 
#ParlemdeVIH” [En línia]. Revista Española de Comunicación en Salud (RECS), vol.9, 
núm. 1 (gener-juny), pàg. 2‒4.  

https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/4238/2826 

DOI: https://doi.org/10.20318/recs.2018.4238 
 
 

Vídeos de les ponències presentades: 
• https://www.youtube.com/playlist?list=PLTPZScClXNQHOoHUFRVA-OVDJMLuWerhD  
 

 

 

 

 

 

 

  

http://comunicacioisalut.cat/es/category/informacio/
https://e-revistas.uc3m.es/index.php/RECS/article/view/4238/2826
https://doi.org/10.20318/recs.2018.4238
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTPZScClXNQHOoHUFRVA-OVDJMLuWerhD
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8. Transferència: Portal de la Comunicació 

(InCom-UAB) 

 

L'InCom-UAB va posar en línia el Portal de la Comunicació (InCom-UAB) el 8 de març de 2001. 

En els seus 17 anys d’existència, s'ha constituït com un dels projectes bàsics del nostre centre 

i en punt de referència a internet per a totes aquelles persones interessades en els diferents 

àmbits de les ciències 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. 

El Portal de la Comunicació InCom-UAB compta amb tres edicions: en espanyol, en català i 

en portuguès. 

El percentatge de visites procedents dels països llatinoamericans ha registrat un increment 

constant, durant l’any 2018, arribant ja al 60% dels visitants durant el 2018. El volum de 

seguidors a Facebook assoleix els 29.000 i, a Twitter, 8.100. 

 
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya 
Des del juliol de 2001, la Generalitat de Catalunya ha donat suport al Portal de la Comunicació 
(InCom‐UAB), per tal de contribuir a l'esforç del Institut de la Comunicació de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 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. 

 Amb el suport de 
 

 
 

 
 

 
El Portal genera continguts propis, elaborats pel seu equip de redacció o amb la col·laboració 
d’experts internacionals. En concret, s’elaboren dos tipus de formats (establint sinergies amb 
l’OCC InCom‐UAB): dossiers (inclou ressenyes), i lliçons. Per a l’any 2018 s’han elaborat un 
total de 37 documents acadèmics de producció pròpia. 

 

 

 

 

 



Memòria InCom-UAB 2018 

60 
 

 

Dossiers (32), per data de publicació: 

 

• BASQUENS, Verónica I. (2018): “África y los medios de comunicación occidentales” [En 

línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), gener. ISSN: 2014-0576. 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=406 

 

En català: 

BASQUENS, Verónica I. (2018): “Àfrica i els mitjans de comunicació occidentals” [En línia]. 

Portal de la Comunicación (InCom-UAB), gener. ISSN: 2014-0576. 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=406 
 

• COBOS,  Tania Lucía (2018): “Cómo visualizar la producción investigadora en las redes 

sociales generalistas en internet” [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), 

gener. ISSN: 2014-0576. 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=408 
 

•  REGUERO, Núria (2018): “Relatos sobre (y desde) la prostitución. Asimetrías en la libertad 

de expresión y el debate público” [Reseña el libro de Natália Ledur Alles (2017): 

“Prostitución y discurso mediático. ¿Dónde están las protagonistas?", Barcelona: 

Editorial UOC/InCom-UAB] [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), gener. 

ISSN: 2014-0576. 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=407 

 

En català:  

 REGUERO, Núria (2018): “Relats sobre (i des de) la prostitución. Assimetries en la llibertat 

d’expressió i el debat públic” [Resenya el llibre de Natália Ledur Alles (2017): 

“Prostitución y discurso mediático. ¿Dónde están las protagonistas?", Barcelona: 

Editorial UOC/InCom-UAB] [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), gener. 

ISSN: 2014-0576. 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=407 
 

• ZIRES, Margarita (2018): “De las redes de activistas a las multitudes conectadas a través 

de Internet” [Reseña el libro de Guiomar Rovira "De las redes de activistas a las 

multitudes conectadas a través de Internet"] [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-

UAB), gener. ISSN: 2014-0576. 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=405  
 

• ARAÜNA, Núria (2018): “Producción de cine digital. El proceso de creación de una película 

de bajo presupuesto” Reseña de Quiles, Arnau y Monreal, Isidre (2017): Producción de 

cine digital. El proceso de creación de una película de bajo presupuesto (Barcelona: 

RedBook Ediciones)” [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), febrer. ISSN: 

2014-0576. 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=409 
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• OCC (InCom-UAB) (2018): “Publicidad e infancia: ¿Cómo fomentar una imagen corporal 

saludable?” [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), febrer. ISSN: 2014-0576. 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=410&lng=esp 

 

En català:  

OCC (InCom-UAB) (2018): “Publicitat i infància: Com fomentar una imatge corporal 

saludable?” [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), febrer. ISSN: 2014-0576. 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=410&lng=cat 

 

• REGUERO, Núria (2918): “Empresas, universidades y la administración catalana apuestan 

por la innovación social y el I+D+I colaborativo” [En línia]. Portal de la Comunicación 

(InCom-UAB), març. ISSN: 2014-0576. 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=411&lng=esp 

En català: 

REGUERO, Núria (2918): “Empreses, universitats i administración catalana aposten per la 
innovación social i l’I+D+I col·laboratiu” [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-
UAB), març. ISSN: 2014-0576. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=411&lng=cat 

• PORTO PEDROSA, Leticia (2018): “Entre selfies y whatsapps. Oportunidades y riesgos para 
la infancia y la adolescencia conectada [reseña el libro: Jiménez, Estefanía; Garmendia, 
Maialen y Casado, Miguel Ángel (coords.) (2018). Entre selfies y whatsapps. 
Oportunidades y riesgos para la infancia y la adolescencia conectada, Editorial Gedisa, 
Barcelona, pp.317, ISBN 978-84-16919-87-1]” [En línia]. Portal de la Comunicació 
(InCom-UAB), març. ISSN: 2014-0576. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=412 

En català: 
PORTO PEDROSA, Leticia (2018): “Entre selfies i whatsapps. Oportunitats i riscos per a la 
infància i l'adolescència conectada [ressenya el llibre: Jiménez, Estefania; Garmendia, 
Maialen i Casado, Miguel Ángel (coords.) (2018). Entre selfies y whatsapps. 
Oportunidades y riesgos para la infancia y la adolescencia conectada, Editorial Gedisa, 
Barcelona, pp.317, ISBN 978-84-16919-87-1]” [En línia]. Portal de la Comunicació 
(InCom-UAB), març. ISSN: 2014-0576. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=412 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “Mujeres y periodismo deportivo, otro espacio de lucha” [En 

línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), març. ISSN: 2014-0576. 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=413 

 

En català: 

OCC (InCom-UAB) (2018): “Dones i periodisme esportiu, altre espai de lluita” [En línia]. 

Portal de la Comunicació (InCom-UAB), març. ISSN: 2014-0576. 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=413&lng=cat 
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•  CIVIL I SERRA, Marta (2018): “Un análisis de los Juegos Olímpicos como evento global: 
hacia la convivencia de los medios con las redes sociales [reseña el libro de Emilio 
Fernández Peña Juegos Olímpicos, televisión y redes sociales (Barcelona: Editorial UOC, 
colección Manuales (Comunicación), mayo de 2016)]” [En línia]. Portal de la 
Comunicació (InCom-UAB), març. ISSN: 2014-0576. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=414&lng=esp 

En català: 
CIVIL I SERRA, Marta (2018): “Una anàlisi dels Jocs Olímpics com a esdeveniment global: 
cap a la convivència dels mitjans amb les xarxes socials [ressenya el llibre d’Emilio 
Fernández Peña Juegos Olímpicos, televisión y redes sociales (Barcelona: Editorial UOC, 
col·lecció Manuales (Comunicación), maig de 2016)]” [En línia]. Portal de la Comunicació 
(InCom-UAB), març. ISSN: 2014-0576. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=414 
 

•  GONZÁLEZ, Mirerza; SIMOUNET, Alma (2918): “Discursos mediáticos sobre la diferencia en 
América Latina y el Caribe.  Reseñan el libro de Tania Hoff y Doris E. Martínez 

(coords.)(2018): “Discursos mediáticos sobre la diferencia en América Latina y el Caribe”, 

Barcelona: Editorial UOC/InCom-UAB” [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), 
abril. ISSN: 2014-0576. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=415 
 

• OCC (InCom-UAB) (2018): “El IV Simposi sobre la Llibertat de Premsa es va centrar en el 

periodisme responsable” [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), maig. ISSN: 

2014-0576. 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=416 
 

• SABINA PÉREZ, Alba (2018): “Nuria Varela en el Feminario de la ULL: “Hay cosas que, de 
tanto verlas, ya no las vemos” [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), maig. 
ISSN: 2014-0576. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=417 
 

•  GÓMEZ PRADA, Hernando (2018): “Una (necesaria) reivindicación del cine realizado por 
mujeres. Hernando C. Gómez Prada reseña el libro de Francisco A. Zurian (ed.) “Miradas 
de mujer. Cineastas españolas para el siglo XXI” (Madrid: Editorial Fundamentos, 2017)” 
[En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), maig. ISSN: 2014-0576. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=418 
 

• REGUERO, Núria (2018): “Las redes sociales, potentes predictores del comportamiento 
social” [En línia] Portal de la Comunicació (InCom-UAB), maig. ISSN: 2014-0576. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=419&lng=esp 

 
 En català: 
 REGUERO, Núria (2018): “Les xarxes socials, potents predictors del comportament social” 

[En línia] Portal de la Comunicació (InCom-UAB), maig. ISSN: 2014-0576. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=419 
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• MARTÍNEZ-GARCÍA, Luisa (2018): “Cuerpos, género y fronteras en el cine: la representación 
audiovisual como herramienta de lucha. Resumen del seminario “Cuerpos, género y 
fronteras en el cine contemporáneo”, organizado en la Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya (UVic-UCC) el 23 de mayo de 2018” [en línia] Portal de la 
Comunicació (InCom-UAB), maig. ISSN: 2014-0576. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=420 

• CIVIL I SERRA, Marta (2018): Magí Camps: “Los cambios en la lengua son muy lentos y se 
deberían hacer con menos complejos, sin miedo” [En línia]. Portal de la Comunicació 
(InCom-UAB), juny. ISSN: 2014-0576 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=421 
 
En català:  
CIVIL I SERRA, Marta (2018): Magí Camps: “Els canvis en la llengua són molt lents i haurien 
de ser-se amb menys complexos, sense por” [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-
UAB), juny. ISSN: 2014-0576 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=421&lng=cat 

• GÓMEZ PRADA, Hernando C. (2018): “Virginia Yagüe, dedicada a lograr la igualdad plena 
y real en el ámbito audiovisual. Entrevista a Virginia Yagüe Romo, presidenta de la 

Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA)”. [En línia]. Portal 
de la Comunicació (InCom-UAB), juny. ISSN: 2014-0576 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=422 

 
•  HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Cómo cambiar la narrativa periodística sobre 

inmigración y refugiados, con la educación mediática de fondo” [En línia]. Portal de la 
Comunicació (InCom-UAB), juliol. ISSN: 2014-0576 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=424 
 

•  LEDO ANDIÓN, Margarita (2018): “En torno a Jesús Martín Barbero: Mapa para vuelos 
nocturnos. Texto presentado en el Panel (1) ‘De los medios a las mediaciones: 30 años’, 

dentro del VI Congreso Internacional de la AE-IC, celebrado en Salamanca entre el 26 y 

el 29 de junio de 2018” [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), juliol. ISSN: 
2014-0576 

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=425 
 

•  PUIG, Quim (2018): “Por una teoría cinematográfica feminista amplia e inclusiva”. Reseña 
el libro de Katarzyna Paszkiewicz “Rehacer los géneros. Mujeres cineastas dentro y fuera 
de Hollywood”. Ed Icaria-Academia, col. Mujeres y Culturas nº117, Barcelona, 1ª edición 
octubre de 2017, 215 páginas. [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), juliol. 
ISSN: 2014-0576 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=423 

 
•  OCC (InCom-UAB) (2018): “La funció dels periodistes de gabinets de comunicació” [En 

línia]. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), juliol. ISSN: 2014-0576 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=426  
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Cultura digital y cosmopolitismo en contextos 
migratorios” [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), setembre. ISSN: 2014-
0576 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=427 
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•  HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “El consum cultural de les dones musulmanes d’origen 
migrant” [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), setembre. ISSN: 2014-0576 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=428 

 
• OCC (INCOM-UAB) (2018): “El ICANN se reúne en Barcelona” [En línia]. Portal de la 

Comunicación (InCom-UAB), octubre. ISSN: 2014-0576 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=429 
 
En català: 
OCC (INCOM-UAB) (2018): “L’ICANN es reuneix a Barcelona” [En línia]. Portal de la 
Comunicació (InCom-UAB), octubre. ISSN: 2014-0576 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=429 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Herramientas históricas para pensar la “sociedad de 
consumo” venidera: el peso de la publicidad” [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-
UAB), novembre. ISSN: 2014-0576 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=430 
 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Comunicació i Procés Català” [En línia]. Portal de la 
Comunicació (InCom-UAB), novembre. ISSN: 2014-0576 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=431 
 

• FIGUEIREDO, Alexandra; PESTANA, Humberto; SOARES, Tânia;  MARQUES, Túlia (2018): 
“La creación de un espacio de reflexión sobre el tratamiento informativo de la violencia 
doméstica y de género en Portugal” [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), 
novembre. ISSN: 2014-0576 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=432 
 

• GARCÍA JIMÉNEZ, Patricia Monica (2018): “Un viaje a lo oculto del firmamento visual. 
reseña el libro de Massimo Canevacci “Fetichismos visuales. Una etnografía exploratoria 

más allá de la reificación”, publicado en Editorial UOC, colección Atlántica, marzo 2018, 

202 páginas.” [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), desembre. ISSN: 2014-
0576. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=433 
 
  

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Ensenyament i aprenentatge de la competència 
mediàtica” [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), novembre. ISSN: 2014-
0576 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=434 
 

• PORTAL DE LA COMUNICACIÓN (INCOM-UAB) (2018): “Jesús Timoteo Álvarez In Memoriam” 
[En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), desembre ISSN: 2014-0576. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=435 
 

• PORTAL DE LA COMUNICACIÓN (INCOM-UAB) (2018): “Joana Biarnés In Memoriam (1935-
2018): fotoperiodismo con nombre de mujer” [En línia]. Portal de la Comunicación 
(InCom-UAB), desembre ISSN: 2014-0576. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=437 
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En català: 
PORTAL DE LA COMUNICACIÓN (INCOM-UAB) (2018): “Joana Biarnés In Memoriam (1935-
2018): fotoperiodisme amb nom de dona” [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-
UAB), desembre ISSN: 2014-0576. 
http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=437&lng=cat 
 

 
Lliçons (5), per data de publicació: 

• KARAM, Tanius (2018): “Todorov: contribuciones y relecturas desde los estudios de 

comunicación” [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), 10 de febrer. ISSN: 

2014-0576. http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=101&lng=esp 

En català:  

KARAM, Tanius (2018): “Todorov: contribucions i relectures des dels estudis de 

comunicació” [En línia]. Portal de la Comunicació (InCom-UAB), 10 de febrer. ISSN: 2014-

0576. http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=101 

 

• RIZO, Marta (2018): La recuperación de saberes tradicionales en la investigación 

intercultural. La interacción entre investigadores e investigados. [En línia]. Portal de la 

Comunicación (InCom-UAB), setembre. ISSN: 2014-0576. 

 
• MARROQUÍN PARDUCCI, Amparo (2018): “De mos medios a las mediaciones. Orígenes y 

diálogos posteriores” [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), 5 d’octubre. 
ISSN: 2014-0576. 
http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=103 

 

• HUERTAS BAILÉN, Amparo (2018): “Continuidades y rupturas en la medición de las 
audiencias” [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), novembre. ISSN: 2014-
0576. 
http://portalcomunicacio.com/uploads/pdf/104.pdf 
 

• AGIS ROSAS, José Antonio; REGIL-VARGAS, Laura (2018): “Continuidades y rupturas en la 
medición de las audiencias” [En línia]. Portal de la Comunicación (InCom-UAB), 
desembre. ISSN: 2014-0576. 
http://portalcomunicacio.com/uploads/pdf/104.pdf 
 

 

 

  

http://www.portalcomunicacion.com/monograficos_det.asp?id=437&lng=cat
http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=101&lng=esp
http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=101
http://www.portalcomunicacion.com/lecciones_det.asp?id=103
http://portalcomunicacio.com/uploads/pdf/104.pdf
http://portalcomunicacio.com/uploads/pdf/104.pdf
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Equip 

Catalunya 
 
Direcció acadèmica 
Amparo Huertas Bailén 
José Luis Terrón 
 
Direcció del projecte web 
Ramon G. Sedó 
 
Fundador 
Miquel de Moragas i Spà 
 
Redacció i xarxes socials 
Sílvia Porta 
Gabirela Marques 
Ramon G. Sedó 
Amparo Huertas Bailén 
José Luis Terrón 
 
Desenvolupament tècnic 
Ramon G. Sedó 
 
Imatge i disseny gràfic 
Ramon G. Sedó 
Frederic Tort 
 
Altres col·laboracions relacionades (2018) 
AGIS ROSAS, José Antonio 
ARAÜNA, Núria 
BASQUENS, Verónica I. 
CIVIL I SERRA, Marta 
COBOS,  Tania Lucía 
FIGUEIREDO, Alexandra 
GARCÍA JIMÉNEZ, Patricia Monica 
GÓMEZ PRADA, Hernando C. 
GONZÁLEZ, Mirerza 
KARAM, Tanius 
LEDO ANDIÓN, Margarita 
MARQUES, Túlia 
MARTÍNEZ-GARCÍA, Luisa 
MARROQUÍN PARDUCCI, Amparo 
PESTANA, Humberto  
PORTO PEDROSA, Leticia 
PUIG, QUIM 
REGIL-VARGAS, LAURA  
REGUERO, Núria 
RIZO, Marta 
SABINA PÉREZ, Alba 
SIMOUNET, Alma 
SOARES, Tânia 
ZIRES, Margarita 

 

Portugal 
 
Comitè acadèmic 
Gustavo Cardoso 
Rita Espanha 
 
Redacció  
Jorge Vieira 
 
 

 
 
 
 
Portal de la Comunicació InCom-UAB 
Email: 
portalcom@uab.cat 
 
Adreces web: 
www.portalcomuinicacion.cat 
www.portalcomunicacion.es 
www.portalcomunicacion.com 
www.portalcomunicacio.cat 
www.potalcomunicacio.es 
www.portalcomunicacao.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:portalcom@uab.cat
http://www.portalcomuinicacion.cat/
http://www.portalcomunicacion.es/
http://www.portalcomunicacion.com/
http://www.portalcomunicacio.cat/
http://www.potalcomunicacio.es/
http://www.portalcomunicacao.com/
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9. Altres tasques de transferència d’interès 

 

 

Associacions científiques 

• Societat Catalana de Comunicació, filial de l’IEC (SCC-IEC)  
Marta Civil i Serra: vocal primera de la Junta de Govern de la Societat Catalana de 

Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans (2016 a 16–10–2018) i vicepresidenta 

(des de 17-10-2018, elegida per un mandat de tres anys). 

 

Comissions universitàries 

• Comissió de Transferència de Coneiexmenets i Projectes Estratègics del Consell de 
Govern de la UAB 
Amparo Huertas Bailén, membre de la comissió, presidida pel vicerector d’Innovació i 

de Projectes Estratègics (UAB), Javier Lafuente. Represetna el col·lectiu de directors dels 

21 centres d’estudis i recerca del campus. Nomenament aprovat pel Consell de Govern 

de la UAB de 26 de gener de 2017. 

 

Comitès científics i tasques de coordinació a congressos i jornades  

• Acte d’homenatge de la Societat Catalana de Comunicació al soci d’Honor Joan Fuster, 
dins els actes commemoratius del 25è anirversari de la mort de l’escriptor i periodista 
valencià. Sueca (Ribera Baixa, País Valencià): Casa Fuster, 20‒04‒2018 
Taula rodona “L’expressió periodística de Joan Fuster”, amb Miquel de Moragas i Spà 
(InCom-UAB, Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, UAB); Josep Gifreu; el 
director d’honor i assessor extraordinari de l’Espai Fuster (Sueca), Francesc Pérez i 
Moragón; i el membre de la Junta de la SCC-IEC i professor de la Universitat de València 
Nel·lo Pellisser, moderador de la sessió.”. 
Membre comitè científic organitzador: Marta Civil i Serra.  
 

• Diàleg “La comunicació política en l’era postmediàtica”, organitzada per la Societat 
Catalana de Comunicació (SCC-IEC), amb la participació dels professors Joan M. Corbella 
(Universitat Pompeu Fabra) i Ferran Sáez (Universitat Ramon Llull). Barcelona: Institut 
d’Estudis Catalans, 5 de juliol, de les 17.30h a les 19h. 
Coordinadora i moderadora: Marta Civil i Serra (InCom-UAB) 
 

• 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA), organitzat per l’Instituto de 
Iberoamérica a la Universidad de Salamanca del 15 al 20 de juliol de 2018. Coordinació 
del Simposium “Migraciones: espacios y conexiones en el entorno digital”: Amparo 
Huertas Bailén i Denise Cogo. 
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•  Congrés COMUNICON 2018, organitzat per l’Escola Superior de Propaganda e Marketing 
- ESPM, São Paulo (Brasil). Del 9 a l’11 d’octubre de 2018 
Membre comitè científic: Amparo Huertas Bailén 

• V Congreso Internacional de Metodologías en Investigación de la Comunicación, 

Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 20 al 22-11-2018. L’equip responsable del 

congrés el formen els professors de la UCM Dr. Raúl Eguizábal Maza (director), Dr. 

Francisco A. Zurian (coordinador) 

Membre Comitè científic: Amparo Huertas Bailén 

• X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social. La Laguna (Tenerife): 

Universidad de La Laguna, del 3 al 7-12-2018. Coordinació de la Taula rodona ‘Missatge 

i soroll en la informació i investigació de salut’: José Luis Terrón, director de Comunicació 

i Salut ScomLab (InCom-UAB); Carmen Peñafiel (Universidad del País Vasco/Euskal 

Herriko Unibertsitatea) i Daniel Catalán (Universidad Carlos III de Madrid)  

 

 

Comitès científics de llibres i revistes científiques 

•  Colección de libros La Latina (Sociedad Latina de Comunicación Social) 
Membre comitè científic: José Luis Terrón  
 

• Obra digital: revista de comunicación (Universitat de Vic / Universitat Central de 
Catalunya; Universidad de Asuay, Equador) 

 Membre equip editorial: Ruth S. Contreras Espinosa; Comitè científic: Amparo  Huertas 
Bailén 

 
• Revista Arte y Políticas de Identidad (Universidad de Murcia) 

Membre Consell Científic Assesor: Amparo Huertas Bailén 

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

 
• Revista Comunicación y Salud (Càtedra de Comunicación y Salud, Universidad 

Complutense de Madrid) 
 Membre comitè científic: José Luis Terrón  
 
• Revista Communication Papers (Universitat de Girona)  
 Membres del Comitè Científic: Amparo Huertas Bailén; José Luis Terrón; Carme Ferré 

Pavia;  Laura Bergés; Sílvia Espinosa Mirabet, i  Lucía Benitez Eyzaguirre, 
 
•  Revista Española de Comunicación Sanitaria (Asociación Española de Comunicación 

Sanitaria)  
Membre comitè científic: José Luis Terrón  
 

• Revista Fronteiras. Estudios midiàticos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brasil) 
Membre Consell Editorial: Amparo Huertas Bailén 
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• Revista Interface – Comunicação, Saúde, Educação (Universidade Estadual Paulista, 
Unesp - Health Education and Communication Laboratory, Public Health Department, 
School of Medicine of Botucatu) 
Membre Consell editor 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 Internacional de Folkcomunicação (RIF). Revista brasilera interdisciplinària, 
de periodicitat semestral (Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG/PR), Brasil) 
Membres Consell editorial: Amparo Huertas Bailén; María Dolores Montero Sánchez 

•  Revista Mediterránea de la Comunicación (Universidad de Alicante)  
 Membre del comitè cientìfic: Amparo Huertas Bailén  
 
• Revista Media, Culture & Society (Sage Publishing, a Londres, Regne Unit) 
 ‘Correspondent editor’: Emilio Fernández Peña 
 
• Revista Comunicação, Mídia e Consumo (Escola Superior de Propaganda e Marketing 

(ESPM), de São Paulo, Brasil) 
Membre comissió editorial revista: Amparo Huertas Bailén  

 
 

Col·laboracions amb grups d’investigació (nacionals i internacional) 
 
• Col·laboració amb el projecte Shere Rom del Grup de recerca Dehisi (UAB) 

Un grup d’adolescents gitanos i gitanes visiten la Facultat de Ciències de la Comunicació 
(UAB) cada any. A l’edició del 2018, van col·laborar Gabriela Marques i José Luis Terrón. 
 

• Grup de recerca “Interculturalitat, Ciutadania, Comunicació i Consum” (ESPM Brasil) 
Amparo Huertas Bailén és membre 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) 
 

• Center for Intercultural Dialogue (Washington, EUA) 
Amparo Huertas Bailén forma part de 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. 

 

 
Col·laboració amb entitats públiques i privades (nacionals i internacionals) 
 

• Grup de Treball de Comunicació i Publicitat Consell Espanyol de Drogodependències i 
altres Addicions, Delegació del Govern pel Pla Nacional sobre Drogues (Ministeri de 
Sanitat, Consum i Benestar Social del Govern d’Espanya) 
Membre del grup de treball: José Luis Terrón 
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• Mesa de la Diversitat de l’Audiovisual (Consell de l’Audiovisual de Catalunya) 

Amparo Huertas Bailén és membre de la Mesa des de l’any 2014. 
 

• Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE, República Dominicana) 
Maria Corominas participa en qualitat d’experta en la investigació del Centro de 
Investigación de la Comunicación de la Fundación Global Democracia y Desarrollo 
(FUNGLODE) sobre la televisió a les provincies dominicanes. L’objetiu de l’entitat de la 
República Dominicana és complementar la investigació realitzada amb una mirada crítica 
feta des de l’exterior. 
 

•  Fundació Fòrum Universal de les Cultures 
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.   
 

• Institut Barcelona Esports. 
L’InCom-UAB ha continuat col·laborant amb l’Institut Barcelona Esports.  
 

•  Fundació Barcelona Olímpica 
S’ha continuat 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 

L’InCom-UAB ha publicat tres noves publicacions que formen part de la col·lecció InCom-UAB 
Publicacions: un corresponent a finals de 2017 i difós a partir de 2018, i dos publicats el 2018. 
En total, la col·lecció ja ha publicat 17 obres. 
 

•    CONTRERAS ESPINOSA, Ruth S.; EGUIA, José Luis, eds. (2017): 
Experiencias de gamificación en aulas [En línia]. Bellaterra 
(Cerdanyola del Vallès): Institut de la Comunicació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB); 
col·lecció InCom-UAB Publicacions, núm 15. ISBN 978-84-
944171-6-0. 
https://ddd.uab.cat/record/188188 

 
 

 

•     HUERTAS BAILÉN, Amparo; LUNA, Maria, eds. (2018): Culturas 
indígenas: investigación, comunicación y resistencias [En 
línia]. Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(InCom-UAB); col·lecció InCom-UAB Publicacions, núm 16. 
ISBN 978-84-948252-0-0 
https://ddd.uab.cat/record/189425 

 
 

 

•    ALMEIDA CUNHA, Ana Stela de; BARROS, Miguel de; Martins, 
Rosana, eds. (2018): “HispanoLusophone” Community 
Media: Identity, Cultural Politics and Difference [En línia]. 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès): Institut de la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(InCom-UAB); col·lecció InCom-UAB Publicacions, núm 17. 
ISBN 978-84-948252-1-7. 
https://ddd.uab.cat/record/201644 

 
 

 

 
Direcció 
José Luis Terrón, Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
Comitè acadèmic  
‒ Carmen Echazarreta, Universitat de Girona (Catalunya ‒ Espanya) 
‒ Mònica Jiménez, Universitat Pompeu Fabra (Catalunya ‒ Espanya) 
‒ Jordi Farré, Universitat Rovira i Virgili (Catalunya ‒ Espanya) 
 
 

https://ddd.uab.cat/record/188188
https://ddd.uab.cat/record/189425
https://ddd.uab.cat/record/201644
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‒ Gustavo Cardoso (OberCom – Portugal) 
‒ Rita Espanha (Obercom – Portugal) 
‒ Nelson Zagalo (Universidade do Minho – Portugal) 
‒ José Carlos Lozano, Texas A&M International University 
‒ Tanius Karam (Universidad Autónoma Ciudad de México ‒ Mèxic) 
‒ Laura Regil (Universidad Pedagógica Nacional ‒ Colòmbia) 
‒ Ángel Badillo ( Universidad de Salamanca ‒ Espanya) 
‒ Marta Martín (Universidad de Alicante ‒ Espanya) 
 

 

10.2. Amb l’Editorial UOC 

L’editorial UOC i l’InCom-UAB han publicat, durant l’any 2018, tres obres coeditades dins de 

la col·lecció Atlántica Comunicación. En total, s’han editat 15 títols. 

• CANEVACCI, Massimo (2018): Fetichismos visuales. Una etnografía exploratoria más allá 

de la reificación. Barcelona: Editorial UOC / InCom-UAB, col·lecció Atlántica de 

comunicación, núm. 25. ISBN: 9788491801146; ISBN ePub: 9788491801337; ISBN pdf: 

9788491801320. 

 

• MOURA DE OLIVEIRA, Felipe (2018): La semiosis de la noticia.Movimientos sociales en red 

y crisis del periodismo. Barcelona: Editorial UOC / InCom-UAB, col·lecció Atlántica de 

comunicación, núm. 40. ISBN 9788491802662; ISBN pdf: 9788491802679. 

 

• SOARES, Thiago (2018): Música pop en Cuba. Globalización, territorios y solidaridad 
digital. Barcelona: Editorial UOC / InCom-UAB, col·lecció Atlántica de comunicación, 
núm. . ISBN: 9788491803393; ISBN ePub: 9788491803416, ISBN pdf: 9788491803409. 
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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 

Propaganda e Marketing-ESPM, Brasil 

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

qualitat de responsable de la col·lecció. 

Comitè científic: 

‒ Rosa Cabecinhas (Univesidade 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 – Catalunya, Espanya) 
‒ José Carlos Sendín Gutierrez (Universidad Rey Juan Carlos – Espanya. In Memoriam)   
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11. Activitat formativa 

 

11.1. Tesis doctorals defensades i en curs  

Tesis doctorals defensades 

• La construcción del pensamiento ecológico durante los Juegos Olímpics de Barcelona 
1992. Elementso de sostenibilidad, salubridad mediambiental y difusión 
Doctorand: ARAGÓN PÉREZ, Alberto 
Director: Emilio Fernández Peña (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 
Data de defensa: 09‒11‒2018 

 

Tesis doctorals en curs 

Escrita i dirigida per membres de l’InCom-UAB 

• Mitjans de comunicació i cohesió social. Estudi de cas de la comunitat gitana a la 
província de Barcelona 
Doctoranda: MARQUES GONÇALVES, Gabriela 
Directora: Amparo Huertas Bailén (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 

 

Elaborades per membres de l’InCom-UAB 

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

 

Dirigides per membres de l’InCom-UAB 

• Una propuesta de código deontológico periodístico para la Argentina 
Doctorand: BIDERMAN NÚÑEZ, Jerónimo 
Directora: Carme Ferré Pavia (UAB) 
Programa de Doctorat en Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB) 
 

• L’audiovisual com a eina pedagògica per al desenvolupament cognitiu de la infància amb 
sñindrome de Down 
Doctoranda: ECHEVERRÍA MAGGI, Xavier David 
Directora: Amparo Huertas Bailén (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 
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• El tractament de les víctimes del narcotràfic a Mèxic en les agències de notícies. El cas 
d’EFE 
Doctorand: GONZÁLEZ ZABALETA, Alejandro 
Director: José Luis Terrón (UAB) 
Programa de Doctorat: Dept. de Comunicació Audiovisual i Publicitat (UAB) 
 

• Medicina de 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) 
 

• 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) 

 
• Comunicació, salut i VIH 

Doctoranda: MOGGIA NARVÁEZ, Leonardo 
Director: José Luis Terrón Blanco (UAB) 
Programa de Doctorat en 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) 
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11.2. Tutories d’estades de recerca (de grau, de màster, predoctorals i 

postdoctorals) 

Estades de grau 

• Barajas Olivas, Yail Melisa (Universidad de Sonora, Mèxic) 
Beca del govern de Mèxic 
Segon semestre del curs 2017‒2018 
Tutora de l’estada: Ruth Sofia Contreras Espinosa (OCVE InCom-UAB) 
Període:18‒06‒2018 a 30‒07‒2018. 
Estada de grau 

 
• Caballero, Jimena (Universidad Nacional Autónoma de México, Mèxic) 

Beca del govern de Mèxic 
Segon semestre del curs 2017‒2018 
Tutora de l’estada: Ruth Sofia Contreras Espinosa (OCVE InCom-UAB) 
Període:18‒06‒2018 a 30‒07‒2018. 
Estada de grau 

 
• Cervantes Mora, Eduardo (Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, Mèxic) 

Beca del govern de Mèxic 
Segon semestre del curs 2017‒2018 
Tutora de l’estada: Ruth Sofia Contreras Espinosa (OCVE InCom-UAB) 
Període:18‒06‒2018 a 30‒07‒2018. 
Estada de grau 

 
• Gómez Gaytan, Rafael Ángel (Universidad de La Salle Bajío, Mèxic)  
 Beca del govern de Mèxic 

Segon semestre del curs 2017‒2018 
Tutora de l’estada: Ruth Sofia Contreras Espinosa (OCVE InCom-UAB) 
Període:18‒06‒2018 a 30‒07‒2018. 
Estada de grau 

 
• Martínez López, José Manuel (Universidad De La Salle Bajío, Mèxic) 

Beca del govern de Mèxic 
Segon semestre del curs 2017‒2018 
Tutora de l’estada: Ruth Sofia Contreras Espinosa (OCVE InCom-UAB) 
Període:18‒06‒2018 a 30‒07‒2018. 
Estada de grau 

 
• Mora Sosa, Leopoldo Alexander (Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán, Mèxic) 

Beca del govern de Mèxic 
Segon semestre del curs 2017‒2018 
Tutora de l’estada: Ruth Sofia Contreras Espinosa (OCVE InCom-UAB) 
Període:18‒06‒2018 a 30‒07‒2018. 
Estada de grau 
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Estades de màster 

• Simone, Dalila de (Estudiant de la Laurea Magistrale en Teoria i Tecnologia de la 
Comunicació de la Universitat Bicocca de Milà, Itàlia) 

Estada Erasmus+ Traineeship, a l’Observatori de Comunicació, Videojocs i 
Entreteniment (OCVE InCom-UAB/UVic-UCC), amb la realització d’entrevistes a 
desenvolupadors de videojocs i de productes per a dispositius mòbils. 
Projecte Final de Laurea Magistrale, tutoritzat per Rossana Actis, per la part italiana, i 
per Ruth S. Contreras Espinosa, per part de l’OCVE InCom-UAB/UVic-UCC. 
Període:18‒06‒2018 a 30‒07‒2018. 

 

Estades predoctorals 

• Gómez Prada, Hernando (Estudiant del doctorat, sota la direcció del Dr. Fran A. Zurian, 
prof. titular a la UCM i membre de l’InCom-UAB) 
Segon semestre del curs 2017‒2018 
Tutora de l’estada: Huertas Bailén, Amparo 
Període:12‒03‒2018 a 12‒05‒2018. 
Estada predoctoral 

 
• Mabuie, Eulalio Feliciano (professor de l’Escola Superior de Jornalismo -ESJ- de 

Maputo, Moçambic; doctorand del Dept.de Mitjans, Comunicació i Cultura, UAB) 

Segon semestre del curs 2017‒2018 
Estada en el marc del projecte de cooperació Càtedra Unesco de Comunicació InCom-
UAB / Fundació Autònoma Solidària / Escola Superior de Maputo) 
Tutores de l’estada: Maria Corominas Piulats i Maria Dolores Montero Sánchez 
Període:01‒07‒2018 a 31‒07‒2018. 
Estada predoctoral 
 

• Nguenha, Francisco Pedro Manuel (professor de l’Escola Superior de Jornalismo -ESJ- 

de Maputo, Moçambic; doctorand del Dept.de Mitjans, Comunicació i Cultura, UAB) 

Segon semestre del curs 2017‒2018 
Estada en el marc del projecte de cooperació Càtedra Unesco de Comunicació InCom-
UAB / Fundació Autònoma Solidària / Escola Superior de Maputo) 
Tutores de l’estada: Maria Corominas Piulats i Maria Dolores Montero Sánchez 
Període:01‒07‒2018 a 31‒07‒2018. 
Estada predoctoral 

 
• Rui Balo, Felipe (professor de l’Escola Superior de Jornalismo -ESJ- de Maputo, 

Moçambic; doctorand del Dept.de Mitjans, Comunicació i Cultura, UAB) 
Segon semestre del curs 2017‒2018 
Estada en el marc del projecte de cooperació Càtedra Unesco de Comunicació InCom-
UAB / Fundació Autònoma Solidària / Escola Superior de Maputo) 
Tutores de l’estada: Maria Corominas Piulats i Maria Dolores Montero Sánchez 
Període:01‒07‒2018 a 31‒07‒2018. 
Estada predoctoral 

 
 



Memòria InCom-UAB 2018 

79 
 

 
 

• Simila, Leonel Antonio (professor de l’Escola Superior de Jornalismo -ESJ- de Maputo, 
Moçambic; doctorand del Dept.de Mitjans, Comunicació i Cultura, UAB) 
Segon semestre del curs 2017‒2018 
Estada en el marc del projecte de cooperació Càtedra Unesco de Comunicació InCom-
UAB / Fundació Autònoma Solidària / Escola Superior de Maputo) 
Tutores de l’estada: Maria Corominas Piulats i Maria Dolores Montero Sánchez 
Període:01‒07‒2018 a 31‒07‒2018. 
Estada predoctoral 

 

• Zavala, Alexandre Dinis (professor de l’Escola Superior de Jornalismo -ESJ- de Maputo, 

Moçambic; doctorand del Dept.de Mitjans, Comunicació i Cultura, UAB) 

Segon semestre del curs 2017‒2018 
Estada en el marc del projecte de cooperació Càtedra Unesco de Comunicació InCom-
UAB / Fundació Autònoma Solidària / Escola Superior de Maputo) 
Tutores de l’estada: Maria Corominas Piulats i Maria Dolores Montero Sánchez 
Període:01‒07‒2018 a 31‒07‒2018. 
Estada predoctoral 

 

 
Estades postdoctorals 
 
• Cogo, Denise (professora a l’Escola Superior de Propaganda e Marketing (Brasil) i 

investigadora de l’InCom-UAB) 
Ajut/beca Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 
Primer semestre del curs 2018‒2019 
Tutor de l’estada: Amparo Huertas Bailén 
Període:15‒10‒2018 a 15‒02‒2019. 
Estada de recerca postdoctoral 
 

• Marañón Lazcano, Felipe (professor i investigador de la Facultat de Ciències Polítiques 
i Relacions Internacionals de la Universidad Autónoma Nuevo León de Mèxic) 
Segon semestre del curs 2017‒2018 
Tutor de l’estada: José Luis Terrón 
Període:18‒06‒2018 a 28‒06‒2018. 
Estada de recerca postdoctoral 
 

• Ramírez Leyva, Flor Micaela (professora titular del Departamento de Psicología del 
Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara (Mèxico) i 
investigadora del InCom-UAB) 
Primer semestre del curs 2018‒2019 
Tutor de l’estada: José Luis Terrón 
Període:15‒10‒2018 a 27‒10‒2018. 
Estada de recerca postdoctoral 
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11.3. Tutories d’estades de pràctiques 

• 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. 

 
• Ribeiro Araujo, Fernanda (Estudiant del Màster de Traducció, Interpretació i Estudis 

Interculturals a la Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB) 
Segon semestre del curs 2017‒2018 
Tutora de l’estada: Huertas Bailén, Amparo 
Període: 01‒03‒2018 a 30‒06‒2018. 
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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 
(InComUAB), 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. Memòria InCom-UAB. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

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 
 
• Maria Corominas i María Dolores Montero, ponents a la IX Setmana de la Comunicació 

de l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo (Moçambic) 
Les investigadores de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) i professores 
titulars del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB), Maria Corominas i 
María Dolores Montero, van ser ponents a la IX Setmana de la Comunicació, organitzada 
per l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo, a la capital de Moçambic, del 16 al 18 de 
maig de 2018. El primer dia de la jornada, 17 de maig, en el primer bloc del programa 
oficial, Maria Corominas va impartir la ponència titulada “Comunicació i postveritat” i 
María Dolores Montero va centrar la seva ponència en les tendències d’investigació a 
Europa a partir de les revistes especialitzades en comunicació. El segon dia, María Dolores 
Montero va impartir la conferència “Mitjans de comunicació i construcció social de la 
realitat: el tema de la migració”, i Maria Corominas va fer una sessió sobre presentació de 
resultats en projectes d’investigació. 
 
La participació de les dues investigadores a la IX Setmana de la Comunicació, s’emmarca 
dins el projecte de cooperació de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) i 
l’Escola Superior de Jornalismo, titulat “Contribució a la formació de professorat doctorat 
i a la creació d'un Programa de Doctorat propi a l'Escola Superior de Jornalismo de 
Maputo”, finançat per la Fundació Autònoma Solidària, a través de la XXXIII Convocatòria 
de Fons de Solidaritat de la UAB. 
 

• Estada investigadors Escola Superior de Jornalismo (Maputo) a la UAB 
Els professors de l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo de Moçambic Leonel Antonio 
Simila, Felipe Rui Baloi, Eulalio Feliciano Mabuie, Alexandre Dinis Zavala i Francisco Pedro 
Manuel Nguenha han fet una estada de formació, durant el mes de juliol de 2018, dins del 
projecte ‘Contribució a la formació de professorat doctorat i a la creació d'un Programa 
de Doctorat propi a l'Escola Superior de Jornalismo de Maputo’. El projecte és coordinat 
per les professores Maria Corominas i María Dolores Montero. 
 

• Seguiment dels doctorands de l’ESJ a la UAB 
Els cinc investigadors han participat a la comissió de seguiment de doctorat i, en el cas 
de Francisco Ngwenha, que es troba en el primer any dels estudis de doctorat, també ha 
realitzat activitats formatives complementàries.  
Participació: M. Dolores Montero, Maria Corominas i Enric Marín. 
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Amb aquesta estada s’enforteixen i es consoliden els vincles acadèmics entre la Càtedra 
Unesco de Comunicació (InCom-UAB) i l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo, 
vigents des de l’any 2012. 
 

• Col·laboració amb les III Jornades de Comunicació i Salut  #ParlemdeVIH? 
La Càtedra Unesco de Comunicació InCom-UAB va col·laborar, amb l’OCC InCom-UAB i 
l’SCOMLab Comunicació i Salut InCom-UAB en l’organització de les III Jornades 
Internacionals sobre Comunicació i Salut #ParlemdeVIH?, que es van celebrar els dies 21 
i 22 de novembre de 2018, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, a Barcelona, gràcies a 
la col·laboració de la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans. La Jornada va comptar amb la presència d’institucions estatals i autonòmiques 
responsables en l’àrea de la salut i d’organitzacions relacionades amb el VIH, així com 
d’equips investigadors de comunicació i de periodistes. 
 

 
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)   
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13. Notícies publicades al web de l’InCom-
UAB 

 
 
 
 
 
• 08‒01‒2019 

Investigadors de l’InCom-UAB publiquen dos articles en l’últim número de la Revista Española 
de Comunicación en Salud (RECS) 
La Revista Española de Comunicación en Salud (RECS) inclou en el seu número de juliol-desembre 
de 2017 dos articles escrits per investigadors de l’InCom-UAB: “Información sobre la creatina en 
el siglo XXI en España” i “La comunicación en las revistas de salud pública de la biblioteca virtual 
SCIELO”. RECS és una publicació editada per l’Asociación Española de Comunicación en Salud 
(AECS) i la Universidad Carlos III de Madrid 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=377 
 

• 10‒01‒2018 
Amparo Huertas Bailén, membre del comitè científic del congrés COMUNICON 2018 (Brasil) 
COMUNICON 2018 és un congrés especialitzat en comunicació i consum, organitzat per l’Escola 
Superior de Propaganda e Marketing - ESPM, São Paulo (Brasil). Es desenvoluparà el proper mes 
d’octubre i el termini d’enviament de propostes romandrà obert fins el 2 d’abril 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=378 
 

• 12‒01‒2018 
Presentat a Madrid el Libro blanco del desarrollo español de videojuegos 2017 
El llibre, produït i editat per l’Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de 
Videojuegos y Software de Entretenimientos (DEV), ha comptat amb la col·laboració de 
l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE InCom-UAB / UVic-UCC), dirigit 
per Ruth Sofia Contreras Espinosa 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=379 

 
• 16‒01‒2018 

L'Editorial UOC comparteix les ressenyes publicades al Portal de la Comunicació (InCom-UAB) 
L’Editorial UOC i l’InCom-UAB enforteixen d’aquesta manera la seva col·laboració, iniciada l’any 
2014 amb la posada en marxa de la col·lecció Atlántica de Comunicación 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=380 
 

• 18‒01‒2018 
El material de l'InCom-UAB disponible al Dipòsit Digital de Documents de la UAB supera les 
10.000 consultes el 2017 
L'InCom-UAB té registrats al Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD) 207 documents. 
Durant l'any 2017, el nombre de consultes ha estat 10.416. Les descàrregues van arribar a 7.366 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=381 
 

• 25‒01‒2018 
Reunió anual del Consell de l'InCom-UAB 
Celebrada el 25 de gener passat, la trobada va servir per fer balanç de les activitats 
desenvolupades l’any 2017 i presentar les principals actuacions previstes pel 2018 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=382 
 

http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=377
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=378
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=379
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=380
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=381
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=382
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• 31‒01‒2018 
Investigadores de l’InCom-UAB, membres del Consell Editorial de la Revista Internacional de 
Folkcomunicação (RIF) 
Amparo Huertas Bailén i María Dolores Montero Sánchez han estat invitades a formar part del 
Consell Editorial d’aquesta revista brasilera interdisciplinària, de periodicitat semestral 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=383 
 

• 01‒02‒2018 
Investigadores de l’InCom-UAB publiquen un article sobre l’apropiació tecnològica de 
comunitats indígenes 
Saleta de Salvador Agra i Yolanda Martínez Suárez publiquen un article a la Revista Austral de 
Ciencias Sociales. Es tracta d’una reflexió sobre els usos de les tecnologies que fan dos grups 
indígenes de la selva amazònica 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=384 
 

• 06‒02‒2018 
Comress InCom-UAB analitza l’espectacularització en els informatius televisius en relació a 
l’atemptat a Charlie Hebdo, en un article a la revista Observatorio (OBS*) 
Esmerarda Montero, doctoranda de la UPV/EHU, i Carme Ferré Pavia, directora de Comress 
InCom-UAB, analitzen la cobertura mediàtica dels informatius televisius en ‘prime time’ del cas 
de Charlie Hebdo, i com els elements d’espectacularització es van repetir posteriorment en el cas 
dels atemptats a la sala de concerts parisenca Bataclán i les Rambles de Barcelona 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=385 
 

• 07‒02‒2018 
Publicació d’un article en un número especial d’Alphaville: Journal of Film and Screen Media 
Maria Luna, investigadora de l’InCom-UAB, publica un article sobre les transformacions del 
cinema colombià, en coautoria amb Philippe Meers (Universitat d’Anvers) 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=386 
 

• 13‒02‒2018 
Comress (InCom-UAB) explica com mesurar la reputació corporativa en un article publicat a 
Austral Comunicación 
Carme Ferré-Pavia i Jaime Alberto Orozco-Toro, conscients de la dificultat que comporta mesurar 
la reputació corporativa al tractar-se de valors intangibles, fan una proposta d’índexs per ser 
aplicada al sector de la comunicació 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=387 
 

• 15‒02‒2018 
José Luis Terrón publica una lliçó sobre comunicació i salut al Portal de la Comunicació (InCom-
UAB) 
El text, disponible en català i castellà, forma part de la línia d’investigació sobre comunicació i 
salut del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB), dirigit per 
Amparo Huertas Bailén, reconegut per la Generalitat de Catalunya com a grup consolidat de 
recerca 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=388 
 

• 19‒02‒2018 
Ruth S. Contreras participa en la coordinació d’un monogràfic sobre joves i cultura 
col·laborativa de la Revista Latina de Comunicación Social 
La investigadora de l’InCom-UAB coordina el monogràfic “Joves, mitjans i cultura col·laborativa” 
amb Victòria Tur-Viñes i Mª-José González-Río, de la Universitat d’Alacant. El termini per poder 
presentar originals romandrà obert fins el dia 1 de juny de 2018 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=389 
 

http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=383
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=384
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=385
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=386
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=387
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=388
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=389
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• 21‒02‒2018 
Ángel Munárriz (infoLibre) entrevista Amparo Huertas Bailén per a un dels seus reportatges 
El diari digital va publicar el diumenge passat, 18 de febrer de 2018, un reportatge sobre el paper 
dels mitjans en les democràcies actuals. El text recull les opinions de juristes, investigadors i 
acadèmics, entre els quals es troba la directora de l’InCom-UAB 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=390 
 

• 26‒02‒2018 
L’InCom-UAB rendeix un petit homenatge a Tristan Todorov 
Tristan Todorov va morir el 7 de febrer de 2017 i, per celebrar el primer aniversari de la seva 
mort, l’última Lliçó del Portal de la Comunicació (InCom-UAB) està dedicada completament a 
l’autor búlgar. Tanius Karam, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, firma el text 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=391 
 

• 02‒03‒2018 
Investigadores de l’InCom-UAB participen en la ‘IV Conferencia Internacional Género y 
Comunicación’ (Sevilla) 
Yolanda Martínez Suárez i Saleta de Salvador Agra presenten la ponència "Testando estrategias 
discursivas: entre la deontología periodística y el análisis semiótico" en la ‘IV Conferencia 
Internacional Género y Comunicación’, a la Universidad de Sevilla, del 7 al 9 de març 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=392 
 

• 05‒03‒2018 
Simón Vialás Fernández publica un capítol al llibre d’Actas del II Congreso Internacional 
Move.net sobre Movimientos Sociales y TIC (2017) 
El treball acadèmic de l’investigador de l’InCom-UAB aporta una revisió sobre els conceptes de 
tecnopolítica i sobirania tecnològica, des de la producció audiovisual, i és resultat de la seva 
ponència presentada al Congrés Internacional Move.net, celebrat l’octubre passat a la Facultat 
de Comunicació de la Universidad de Sevilla 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=393 
 

• 07‒03‒2018 
Experiencias de gamificación en aulas, nou eBook de la col·lecció InCom-UAB Publicacions 
L’obra, editada per Ruth S. Contreras Espinosa i Jose Luis Eguía, pot considerar-se com una 
continuació lògica del llibre Gamificación en aulas universitarias, publicat el 2016 en aquesta 
mateixa col·lecció i editat també pels mateixos investigadors 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=394 
 

• 12‒03‒2018 
Estudiant del Màster de Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals (UAB) realitza una 
estada de practiques a l’InCom-UAB 
Fernanda Ribeiro Araujo, estudiant del Màster de Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals 
a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
s’incorpora al nostre centre de recerca per realitzar una estada de pràctiques acadèmiques en el 
curs 2017‒2018 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=395 
 

• 13‒03‒2018 
Miquel de Moragas i Spà participa en el Congreso Internacional “La ciudad: imágenes e 
imaginarios” (Universidad Carlos III de Madrid) 
El catedràtic i fundador i primer director de l’InCom-UAB ha estat invitat a participar en una sessió 
plenària, el dimarts 13 de març, en la qual s’establirà un col·loqui entre el cineasta Joaquín 
Oristrell per parlar sobre la representació de la ciutat dins de l’imaginari col·lectiu 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=396 

• 15‒03‒2018 

http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=390
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=391
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=392
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=393
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=394
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=395
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=396


Memòria InCom-UAB 2018 

88 
 

Article sobre l’avaluació dels projectes d’R+D a la revista COMeIN (UOC) 
El text de la investigadora Berta Cerezuela reflexiona sobre la importància que els grups de 
recerca puguin aprofitar totes les eines que tenen a l’abast per poder avaluar el 
desenvolupament i compliment d’un projecte de recerca, els resultats obtinguts per la pròpia 
recerca en si mateixa i també l’impacte que aquesta pot tenir en el seu entorn 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=397 
 

• 19‒03‒2018 
L’InCom-UAB publica la memòria anual corresponent al 2017 
L’any 2017, en el qual l’InCom-UAB ha commemorat el seu 20è aniversari, ha estat ple 
d’activitats. Les més destacades són: la presentació de la novena edició de l’Informe de la 
comunicació a Catalunya i la posada en marxa d’un nou projecte digital, l’Observatori de la 
Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=398 
 

• 20‒03‒2018 
L’InCom-UAB present al XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de 
la Comunicación (ALAIC 2018) 
José Luis Terrón i Flor Micaela Ramírez Leyva presentaran una comunicació sobre el tractament 
i rol de la comunicació en publicacions de salut pública al congrés ALAIC 2018, del 30 de juliol a 
l’1 d’agost, a la capital de Costa Rica. Serà la tercera participació consecutiva de l’InCom-UAB a 
un congrés de l’ALAIC, de periodicitat biennal 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=399 
 

• 23‒03‒2018 
Membres de l’InCom-UAB organitzen una taula al X Congreso Internacional Latina de 
Comunicación Social 
Els investigadors de l’InCom-UAB José Luis Terrón y Carmen Peñafiel, juntament amb n Daniel 
Catalán, organitzen la taula ‘Missatge i soroll en la informació i investigació de salut’ en el proper 
congrés Latina que se celebrarà el desembre a La Laguna, (Canàries). El termini per enviar 
comunicacions, que poden ser en castellà, anglès o francès, ja està obert i es tancarà el 12 de 
novembre de 2018 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=400 
 

• 03‒04‒2018 
El primer llibre de Massimo Canevacci en castellà, editat a la col·lecció Atlántica 
Ja està a la venda el llibre Fetichismos visuales. Una etnografía exploratoria más allá de la 
reificación, de l’antropòleg i etnògraf italià Massimo Canevacci. L’obra forma part de la col·lecció 
Atlántica de Comunicación (Editorial UOC / InCom-UAB) 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=401 
 
 

• 05‒04‒2018 
Neix el Festival Internacional de Cinemes Africans de Barcelona (FICAB), amb el suport de 
l’InCom-UAB 
El Festival arrenca a la Filmoteca de Catalunya amb un cicle de pel·lícules (“Diàspora i identitat”) 
dedicat al cineasta francoburquinès Cédric Ido, del 22 al 25 de maig 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=402 
 

• 06‒04‒2018 
Hernando Gómez Prada realitza una estada predoctoral a l’InCom-UAB 
Hernando Gómez Prada realitza la seva tesi doctoral sobre l’obra de Josefina Molina sota la 
direcció del Dr. Fran A. Zurian, professor titular a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 
i membre de l’InCom-UAB. http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=403 
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• 09‒04‒2018 

Noves incorporacions a l’equip d’investigació de l’InCom-UAB 
El consell de direcció ha aprovat la incorporació de vuit persones, cinc en la modalitat de personal 
en formació i tres en la modalitat de personal investigador provinent d’altres universitats 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=404 
 

• 11‒04‒2018 
Miquel de Moragas i Spà, ponent en l’acte d’homenatge de la Societat Catalana de Comunicació 
al soci d’Honor Joan Fuster 
Aquesta activitat acadèmica se celebrarà el divendres 20 d’abril a l’Espai Joan Fuster a Sueca, a 
la comarca de la Ribera Baixa (València), la seva ciutat natal, i se suma als actes commemoratius 
del 25è aniversari de la mort de l’escriptor valencià. La investigadora de l’InCom-UAB Marta Civil 
i Serra, membre de la Junta de la SCC-IEC, forma part del comitè organitzador d’aquesta jornada 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=405 
 

• 13‒04‒2018 
Amparo Huertas Bailén clausura el VII Congrés Internacional de GECA (Madrid) 
La directora de l’InCom-UAB és l’encarregada de la conferència de clausura plenària en el proper 
congrés internacional de GECA, que se celebra a finals d’abril a la UCM 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=406 
 

• 18‒04‒2018 
Sant Jordi 2018: l’InCom-UAB consolida els seus projectes editorials 
El centre consolida els seus dos projectes editorials: InCom-UAB Publicacions (col·lecció pròpia 
d’eBooks de descàrrega gratuïta) i la seva participació a la col·lecció Atlántica de Comunicación 
(Editorial UOC), destinada a difondre investigacions desenvolupades a Llatinoamèrica 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=407 
 

• 25‒04‒2018 
Forta presència de l’InCom-UAB al monogràfic de la revista Communication Papers, dedicat a 
la comunicació científica 
El monogràfic ha estat editat per l’investigador de l’InCom-UAB José Luis Terrón i Carmen 
Echazarreta (UdG), editora responsable de la revista. A més a més, el volum inclou una aportació 
de José Luis Terrón, Flor Micaela Ramírez Leyva, Simón Vialás Fernández i Pedro Jacobetty sobre 
la interdisciplinarietat en els articles sobre comunicació, publicats en revistes de salut pública de 
la biblioteca virtual SCIELO 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=408 
 

• 27‒04‒2018 
L’últim llibre d’InCom-UAB Publicacions està dedicat a l’estudi de les cultures indígenes 
Amparo Huertas Bailén, directora de l’InCom-UAB, i Maria Luna, membre d’aquest centre, 
coordinen el llibre número 16 de la col·lecció d’eBooks d’InCom-UAB Publicacions 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=409 
 

• 02‒05‒2018 
L’InCom-UAB torna a col·laborar amb la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya 
La Direcció General d’Afers Religiosos, del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, invita el centre a participar en la 
programació de la XV Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=410 
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• 02‒05‒2018 
L’InCom-UAB organitza unes jornades internacionals sobre comunicació i VIH 
Aquesta iniciativa, desenvolupada des d’SCOMLAB, es realitza en el marc de les activitats 
presencials de l’OCC InCom-UAB, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Comunicació 
(Institut d’Estudis Catalans), la Revista Española de Comunicación en Salud i Filmin. El call for per 
a l’enviament de propostes romandrà obert fins el 20 de setembre de 2018 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=411 
 

• 07‒05‒2018 
Miquel de Moragas i Spà serà el padrí de Joaquim Maria Puyal en l’acte d’investidura del 
periodista com a doctor honoris causa per la UAB 
El Consell de Govern de la UAB ha aprovat el nomenament de cinc nous doctors honoris causa 
en el marc de la celebració del 50è aniversari de la fundació d’aquesta universitat. Es tracta de 
l'advocada Caddy Adzuba, la microbiòloga i activista Marie-Paule Kieny, l'escultor Jaume Plensa, 
el periodista Joaquim Maria Puyal i la física teòrica Lisa Randall, que seran investits durant el 
proper curs acadèmic 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=412 
 

• 08‒05‒2018 
Laura Santamaria, ponent al I Congreso Hispanoamericano de Traducción Audiovisual, a 
Argentina 
La investigadora de l’InCom-UAB i membre del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i 
Cultura (InCom-UAB), reconegut per la Generalitat de Catalunya com a Grup Consolidat de 
Recerca (2017-SGR/0760), impartirà una de les sessions plenàries i també un taller teoricopràctic 
en el marc d’aquest congrés internacional 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=413 
 

• 09‒05‒2018 
Gas Natural Fenosa i l’InCom-UAB renoven el conveni per a la desena edició de l’Informe de la 
comunicació a Catalunya 
L’InCom-UAB aposta per consolidar aquesta publicació biennal com a obra col·lectiva 
interuniveritària de referència, d’interès tant per a l’àmbit acadèmic com el professional. Des de 
la primera edició, l’any 2000, l’Informe ha rebut el suport de la Generalitat de Catalunya i el 
patrocini de Gas Natural Fenosa. 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=414 
 

• 16‒05‒2018 
Miquel de Moragas i Spà, ponent en l’acte d’homenatge a Jesús Martín Barbero, organitzat per 
la Universitat Pompeu Fabra i LASA, el 22 de maig 
Aquesta sessió monogràfica és una iniciativa de la Taula de Nova Recerca de la Universitat 
Pompeu Fabra i el XXXVI Congrés Internacional de la Latin American Studies Association (LASA), 
que se celebrarà per primera vegada a Europa, en concret a Barcelona, del 23 al 26 de maig 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=415 
 

• 17‒05‒2018 
L’AE-IC homenatjarà Miquel de Moragas i Spà en el congrés de Salamanca, en el qual també es 
presentarà el llibre editat per Moragas i Spà, Terrón, i Rincón 
El VI Congreso Internacional AE-IC ‘Comunicación y Conocimiento’ se celebrarà a la Facultat de 
Ciències Socials, al campus Miguel de Unamuno, de la Universidad de Salamanca, del 26 al 29 de 
juny. Aquest esdeveniment internacional compta amb el suport acadèmic de l’Institut de la 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (InCom-UAB) 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=416 
 
 
 

http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=411
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=412
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=413
http://www.gencat.cat/
http://www.gasnaturalfenosa.com/
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=414
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=415
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=416


Memòria InCom-UAB 2018 

91 
 

• 22‒05‒2018 
Miquel de Moragas i Spà i Gabriela Marques Gonçalves, a les Jornades d’estudi sobre 
Llenguatge, Comunicació i Societat (UAB) 
Els dos investigadors de l’InCom-UAB van participar en aquestes jornades impulsades per un grup 
d’alumnes de doctorat del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de l’Autònoma, 
celebrades el 22 de maig, i que tenien com a objectiu conèixer les recerques de doctorat que 
s’estan desenvolupant a la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) i compartir temes de 
recerca d’interès comú 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=417 
 

• 24‒05‒2018 
La col·lecció Atlántica de Comunicación continua creixent 
Arran d’un conveni de col·laboració entre l’Editorial UOC i l’InCom-UAB, el nostre centre és 
responsable de la col·lecció Atlántica de Comunicación, l’objectiu de la qual és difondre 
investigacions i textos acadèmics desenvolupats a Amèrica Llatina. De cara al 2018, hi ha 
planificades un total de 4 novetats 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=418 
 

• 27‒05‒2018 
Maria Corominas i María Dolores Montero, ponents a la IX Setmana de la Comunicació de 
l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo (Moçambic) 
La seva estada al país africà s’emmarca dins el projecte de cooperació ‘Contribució a la formació 
de professorat doctorat i a la creació d'un Programa de Doctorat propi a l'Escola Superior de 
Jornalismo de Maputo’ de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB), amb el suport de la 
Fundació Autònoma Solidària (FAS) 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=419 
 

• 01‒06‒2018 
Marta Civil i Serra, autora de dos capítols del nou llibre de l’Asociación Española de 
Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC) 
El volum neix a partir de la II Jornada de Formación y Empleo (ATIC), celebrada el 16 de novembre 
passat a la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB),en la qual la investigadora de l’InCom-
UAB va impartir les dues ponències principals: una d’autoria individual sobre la situació actual 
dels estudis universitaris oficials de comunicació a Espanya i l’altra, amb María José Recoder, 
sobre les assignatures de comunicació a ESO i a Batxillerat 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=420 
 

• 05‒06‒2018 
L’InCom-UAB tindrà un canal temàtic dedicat al cinema sobre VIH a Filmin 
El centre de recerca i Filmin han signat un conveni en el marc de les III Jornades Internacionals 
Comunicació i Salut: #Parlem de VIH?, que organitza SCOMLAB (Laboratori de Comunicació i 
Salut) de l’InCom-UAB el proper mes de novembre 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=421 
 

• 06‒06‒2018 
Primer aniversari de l’OCC InCom-UAB 
L’Observatori de la Comunicació a Catalunya (OCC InCom-UAB) es va presentar al públic el 9 de 
juny de 2017. Aquest projecte digital vol esdevenir una font d’informació i recursos fonamental 
per totes les persones i entitats interessades en aquest àmbit, ja siguin acadèmiques, 
professionals o lligades al món polític 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=422 
 
 
 
 

http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=417
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=418
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=419
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=420
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=421
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=422


Memòria InCom-UAB 2018 

92 
 

• 12‒06‒2018 
Sis estudiants mexicans, becats per fer una estada a l’InCom-UAB 
Els estudiants col·laboraran amb l’Observatori de Comunicació, Videojocs i Entreteniment (OCVE 
InCom-UAB/UVic-UCC), que dirigeix la investigadora Ruth S. Contreras Espinosa, que actuarà al 
mateix temps de tutora de la seva estada 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=423 
 

• 13‒06‒2018 
Cinc Tesis Doctorals relacionades amb projectes de l’InCom-UAB en marxa 
Totes les investigacions estan inscrites en el Programa de Doctorat en Comunicació Audiovisual i 
Publicitat (UAB). Tres s’inclouen en la línia de treball denominada SCOMLab Comunicació i Salut 
(InCom-UAB) i la resta, en Comunicació, Migració i Ciutadania (CMC InCom-UAB) 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=424 
 

• 15‒06‒2018 
Dalila de Simone realitzarà una estada Erasmus+ a l’Observatori de Comunicació, Videojocs i 
Entreteniment (OCVE InCom-UAB/UVic-UCC) 
La investigadora italiana realitzará la seva estada Erasmus+ Traineeship, dins del Projecte Final 
de Laurea Magistrale, tutoritzat per Rossana Actis. Per part de l’Observatori de Comunicació, 
Videojocs i Entreteniment (InCom-UAB/UVic-UCC), la tutora de la seva estada serà Ruth S. 
Contreras Espinosa, responsable d’aquest Observatori 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=425 
 

• 19‒06‒2018 
El InCom-UAB acull una estada d’investigació del professor mexicà Felipe Marañón Lazcano 
(Universidad Autónoma de Nuevo León) 
Durant la seva estada, del 18 al 28 de juny, l’investigador mexicà col·laborarà en la línia de treball 
de comunicació i salut, dins del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-
UAB) 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=426 
 

• 21‒06‒2018 
Marta Civil i Serra moderarà el diàleg “La comunicació política en l’era postmediàtica”, amb 
Joan M. Corbella i Ferran Sáez, organitzat per la SCC-IEC 
La investigadora de l’InCom-UAB i membre de la junta de la Societat Catalana de Comunicació, 
filial de l’Institut d’Estudis Catalans, serà l’encarregada de moderar aquest diàleg, que se 
celebrarà el dijous 5 de juliol, a la tarda, a Barcelona 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=427 
 

• 25‒06‒2018 
El Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) defineix les principals 
línies d’actuació 2017-2019 
Tots els membres del Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura, reconegut com 
a grup consolidat d’investigació per la Generalitat de Catalunya per al període 2017-2019 
(2017/SGR-760) i adscrit a l’InCom-UAB, han estat convocats a una reunió el 22 de juny per 
avaluar les línies d’actuació i definir estratègies 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=428 
 

• 26‒06‒2018 
Reunió del Consell acadèmic de l’Informe de la comunicació a Catalunya 
Convocats per la direcció de l’InCom-UAB, els membres del Consell acadèmic de l’Informe de la 
comunicació a Catalunya s’han reunit el 25 de juny per posar en marxa la seva desena edició, 
corresponent al bienni 2017-2018 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=429 
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• 02‒07‒2018 
L’InCom-UAB en el 56º Congreso Internacional de Americanistas (ICA) 
Amparo Huertas Bailén i Denise Cogo han organitzat el simposi “Migraciones: espacios y 
conexiones en el entorno digital”, en el qual participen com a ponents. A més, Massimo Canevacci 
presentarà el seu llibre Fetichismos visuales, publicat a la col·lecció Atlántica de Comunicación, 
de l’Editorial UOC, que també dirigeixen aquestes dues investigadores del centre de recerca 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=430 
 

• Nou article sobre l’apropiació tecnològica de les comunitats indígenes 
Yolanda Martínez Suárez i Saleta de Salvador Agra, investigadores de l’InCom-UAB, publiquen a 
la Revista nuestrAmérica un article sobre la identitat col·lectiva de la comunitat shuar (Equador) 
i la seva visibilitat a les xarxes digitals a partir de l’ús de la fotografia 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=431 
 

• 09‒07‒2018 
Publicat un article sobre la relació del poble A’uwẽ Xavante (Brasil) amb els seus mitjans de 
comunicació 
L’últim número de la revista Disertaciones inclou un article de Rafael Franco Coelho i Amparo 
Huertas Bailén. El text recull part dels resultats de la tesi doctoral de Franco Coelho, dirigida per 
Huertas Bailén 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=432 
 

• 10‒07‒2018 
Pedro Javier Martínez Martínez, membre de l’InCom-UAB, publica a la Revista Mexicana de 
Opinión Pública 
Pedro Javier Martínez Martínez, membre de l’SCOMLab (Laboratori de Comunicació i Salut de 
l’InCom-UAB), acaba de publicar l’article “La molécula de la vida en la prensa española”, a l’últim 
número de la Revista Mexicana de Opinión Pública 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=433 
 

• 12‒07‒2018 
L’InCom-UAB participa en la reunió d’entitats col·laboradores de la XV Mostra de Cinema 
Espiritual de Catalunya 
El passat 5 de juliol es van reunir les entitats col·laboradores de la XV Mostra de Cinema Espiritual 
de Catalunya, organitzada per la Generalitat de Catalunya. És la tercera vegada que el centre de 
recerca participa en aquesta activitat, que aquest any es suma a la commemoració del 2018 Any 
Panikkar 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=434 
 

• 17‒07‒2018 
Amparo Huertas Bailén, membre del Consell Científic Assessor d’Arte y Políticas de Identidad 
Arte y Políticas de Identidad és una revista científica vinculada al Departament de Belles Arts de 
la Universidad de Murcia. “Geopolíticas de la diferencia: discusiones sobre género y migración 
en la cultura visual contemporánea” és el tema de l’últim volum publicat 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=435 
 

• 18‒07‒2018 
Participació en el Congreso Internacional “Políticas públicas en defensa de la inclusión, la 
diversidad y el género” 
Amparo Huertas Bailén i Gabriela Marques Gonçalves participaran en el primer congrés 
organitzat pel Grup d’Investigació Reconegut (GIR) “Políticas públicas en defensa de la inclusión, 
la diversidad y el género” de la Universidad de Salamanca, que se celebrarà el 23 i el 24 de juliol 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=436 
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• 26‒07‒2018 

José Luis Terrón, director de l’SCOMLab Comunicació y Salud (InCom-UAB), inicia les seves 
col·laboracions a la Fundación Gabriel García Márquez para el futuro del periodismo 
iberoamericano (fnpi) 
La primera de les col·laboracions porta per títol “El periodismo sobre salud debe de tener en 
cuenta los determinantes sociales de salud” i s’inserta en la línea de treball ‘Periodisme en salut’ 
de la fnpi, en la qual anirà col·laborant de manera regular 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=437 
 

• 27‒07‒2018 
L’InCom-UAB farà una anàlisi de la presència del diàleg interreligiós a la programació de TV3 
El centre de recerca rep un ajut econòmic de la Generalitat de Catalunya per dur a terme un 
estudi sobre la presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual coordinat per la seva 
directora, Amparo Huertas Bailén 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=438 
 

• 28‒07‒2018 
Cinc professors de Moçambic fan una estada de formació gràcies a un projecte de cooperació 
amb la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) 
Aquesta estada, realitzada durant el mes de juliol, ha estat vinculada amb la seva formació 
doctoral dins el Programa de Doctorat del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura (UAB), 
i forma part del projecte de cooperació de la Càtedra Unesco de Comunicació (InCom-UAB) i 
l’Escola Superior de Jornalismo de Maputo (Moçambic), amb el suport de la Fundació Autònoma 
Solidària (FAS) 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=439 
 

• 31‒07‒2018 
Filmin i l’InCom-UAB creen un canal temàtic dedicat al cinema sobre VIH, disponible del 10 de 
juliol a l’1 de desembre 
El canal es va posar en marxa el dia 10 de juliol, coincidint amb la setmana de celebració del Dia 
Internacional de l’Orgull LGTBI, i romandrà en línia fins el dia 1 de desembre, Dia Mundial de 
Lluita contra la sida 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=440 
 

• 01‒08‒2018 
Lectures recomanades per a l’estiu 
L’equip de l’InCom-UAB ha preparat una selecció de 10 textos de les nostres publicacions, com a 
lectures recomanades per aquest estiu. Esperem que siguin del vostre interès. Bones vacances! 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=441 
 

• 03‒09‒2018 
La revista noruega Ettik i praksis publica un article de Carme Ferré Pavia 
La directora de Comress (InCom-UAB) analitza l’evolució de la cobertura de les campanyes 
electorals a Espanya, durant la darrera dècada, i com el sistema de cobertura per blocs dels 
mitjans públics a Catalunya, establerta per la Junta Electoral Central, ha influït èticament en la 
manera de treballar dels periodistes, que porten més tretze anys reivindicant que aquest sistema 
se suprimeixi 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=442 
 

• 04‒09‒2018 
Funglode publica un llibre sobre la televisió a la República Dominicana que compta amb la 
col·laboració de l’InCom-UAB 
CIC-Funglode (Centro de Investigación de la Comunicación de Fundación Global Democracia y 
Desarrollo) acaba de presentar el llibre ‘La televisión de provincias en la República Dominicana’, 
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que ha comptat amb la col·laboració de l’InCom-UAB, a través de l’assessoria de la investigadora 
Maria Corominas 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=443 
 

• 06‒09‒2018 
Amparo Huertas participarà a les XV Jornades Internacionals de Filosofia Política (UB) 
La directora de l’InCom-UAB ha estat convidada a participar a les XV Jornades Internacionals de 
Filosofia Política, organitzades pel Grup d’Investigació “Crisi de la raó pràctica” de la Universitat 
de Barcelona a finals de novembre. Fins el 14 de setembre, està obert el termini per enviar 
propostes de comunicació 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=444 
 

• 13‒09‒2018 
La semisosis de la noticia, de Felipe Moura de Oliveira, nou llibre de la col·lecció Atlántica 
(Editorial UOC / InCom-UAB) 
L’autor reclama la necessitat de revisar la influència de les xarxes socials i l’entorn digital en el 
tractament periodístic, a partir d’una anàlisi des de les ciències de la comunicació i la sociologia. 
L’obra recull part del resultat de la seva tesi doctoral, defensada el 2016 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=445 
 

• 18‒09‒2018 
Amparo Huertas Bailén, membre del comitè científic del V Congreso Internacional de 
Metodologías en Investigación de la Comunicación 
Aquest esdeveniment acadèmic se celebrarà del 20 al 22 de novembre de 2018, a la Universidad 
Complutense de Madrid. L’equip responsable del congrés el formen els professors de la UCM Dr. 
Raúl Eguizábal Maza (director), Dr. Francisco A. Zurian (coordinador) -també investigador de 
l’InCom-UAB- i Dr. Isidro Jiménez Gómez (secretari acadèmic) 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=446  
 

• 19‒09‒2018 
Elina Cruz, directora del Centro de Investigación de la Comunicación de Funglode (República 
Dominicana), visita l’InCom-UAB 
És la primera visita de la investigadora de República Dominicana després de la presentació del 
llibre de Funglode La televisión de provincias en la República Dominicana, el mes d’agost passat, 
i que ha comptat amb la col·laboració de l’InCom-UAB, a través de l’assessoria de la investigadora 
Maria Corominas 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=447 
 

• 27‒09‒2018 
El Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura (InCom-UAB) rep el reconeixement 
oficial com a Grup Consolidat de Recerca (2017-2020) 
L’AGAUR (Generalitat de Catalunya) va fer pública la resolució definitiva de la convocatòria de 
grups consolidats de recerca el 13 de setembre i el DOGC va publicar el 26 de setembre 
l’ampliació dels terminis d’execució. Així, aquest reconeixement té validesa des de l’1 de gener 
de 2017 fins el 31 de desembre de 2020 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=448 
 

• 28‒09‒2018 
Marta Civil i Serra, ponent a la Jornada sobre Alfabetització Informacional i Mediàtica per una 
Ciutadania Crítica 
L’objectiu de la jornada és reflexionar sobre l’alfabetització mediàtica i informacional com a eina 
per a fomentar la capacitat crítica de la població, en totes les edats. Es tracta d’una iniciativa 
organitzada per la Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB), el 30 de novembre a Bellaterra, 
amb la col·laboració de l’InCom-UAB 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=449 
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• 01‒10‒2018 

Ampliat el termini per presentar propostes a les III Jornades Internacionals Comunicació i Salut 
de l’InCom-UAB, fins el 15 d’octubre 
Aquesta iniciativa, desenvolupada des d’SCOMLAB, es realitza en el marc de les activitats 
presencials de l’OCC InCom-UAB, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Comunicació 
(Institut d’Estudis Catalans), la Revista Española de Comunicación en Salud i Filmin. La inscripció 
és gratuïta 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=450 
 

• 04‒10‒2018 
Carme Ferré Pavia, coautora de tres articles sobre periodisme i llengües minoritaris, en el marc 
del projecte liderat per HEKA (UPB/EHU) 
Durant l’any 2018, el Grupo de Investigación sobre Medios de Comunicación y Periodismo en 
Lenguas Minoritarias Europeas (UPB/EHU) ha publicat els resultats del projecte de recerca a les 
revistes International Journal of Commmunication, International Communication Gazette i 
Estudios sobre el Mensaje Periodístico 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=451 
 

• 08‒10‒2018 
Amparo Huertas Bailén firma un article a Societies sobre el consum cultural de les dones 
musulmanes d’origen migrant 
“Islam and Mass Media Consumption in Post-Migration Contexts among Women from Northern 
Africa in Catalonia (Spain)” és el títol del text, resultat del projecte de recerca “Religió i consum 
mediàtic a contextos post-migratoris, la mirada de les dones musulmanes procedents del Magreb 
a Catalunya” (2015RELIG00016) 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=452 
 

• 09‒10‒2018 
Amparo Huertas Bailén, ponent invitada en unes jornades sobre violència de gènere i xarxes 
socials a la Universidad de Burgos 
La directora de l’InCom-UAB ha estat invitada a realitzar l’obertura de les jornades La violencia 
de género en redes sociales y medios audiovisuales, organitzades per l’Área de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Burgos els dies 17 i 18 d’octubre. Amparo Huertas 
Bailén parlarà sobre la mercantilització del feminisme a partir del fenomen #Metoo 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=453 
 

• 12‒10‒2018 
La investigadora Mila Segarra, guardonada amb un dels VII Premis Pompeu Fabra, per la seva 
contribució a la projecció social de la llengua catalana 
Amb aquest guardó, la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya reconeix i premia les persones, entitats, empreses o organitzacions que 
contribueixin en la projecció social de la llengua catalana i fomenta l'acció de la societat civil en 
l'impuls del català en els sectors de regulació privada 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=454 
 

• 18‒10‒2018 
La investigadora mexicana Flor Micaela Ramírez Leyva realitza una estada postdoctoral a 
l’InCom-UAB 
Durant la segona quinzena d’octubre, la investigadora mexicana avança en el seu treball de 
recerca comparatiu sobre els condicionats socials de salut, entre Mèxic i Espanya. La seva 
activitat s’inscriu dins d’SCOMLAB (Laboratori de Comunicació i Salut) de l’InCom-UAB, sota la 
tutorització de José Luis Terrón 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=455 
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• 22‒10‒2018 
Marta Civil i Serra, elegida vicepresidenta de la Societat Catalana de Comunicació 
La investigadora de l’InCom-UAB ha format part de l’única candidatura que optava a les eleccions 
a la junta de govern, encapçalada pel professor de la UPF Sergi Cortiñas. El mandat té una durada 
de quatre anys 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=456 
 

• 24‒10‒2018 
Denise Cogo realitza una estada de recerca a l’InCom-UAB 
La professora de l’Escola Superior de Propaganda e Marketing (Brasil) i membre col·laboradora 
del nostre centre de recerca ha obtingut el suport de la Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP) per a la realització d’una estada de recerca de quatre mesos al 
nostre centre d’investigació 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=457 
 

• 25‒10‒2018 
Amparo Huertas Bailén ha participat en unes jornades sobre regulació audiovisual organitzades 
pel Consejo Audiovisual de Andalucía 
Els dies 22 i 23 d’octubre el Consejo Audiovisual de Andalucía ha celebrat les jornades “La 
Regulación Audiovisual en una Sociedad Democrática”. Amparo Huertas Bailén fou invitada a 
participar com a ponent amb la conferència “El derecho de acceso y la diversidad” 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=458 
 

• 02‒11‒2018 
Amparo Huertas Bailén publica una lliçó sobre el mesurament de les audiències al Portal de la 
Comunicació (InCom-UAB) 
El text, disponible en castellà, recull els debats que estan adquirint més pes davant els canvis que 
la cultura digital exigeix als mesuraments. Amparo Huertas Bailén reflexiona sobre aspectes 
metodològics i el qüestionament que ofertes com Netflix generen a l’entorn de la utilitat d’un 
estudi únic en cada país 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=459 
 

• 06‒11‒2018 
Presentació del projecte finançat per la Direcció General d’Afers Religiosos a la comissió inicial 
de seguiment 
Amparo Huertas Bailén ha presentat el projecte «Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic 
audiovisual: diagnosi i elaboració d’indicadors. Estudi de cas: TV3» al seminari inicial de 
seguiment que va organitzar la Direcció General d’Afers Religiosos el 6 de novembre a Barcelona 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=460 
 

• 15‒11‒2018 
Laura Santamaria, ponent a la II Jornada d’Estudis del Discurs Helena Calsamiglia (UPF) 
La membre del grup de recerca consolidat Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i 
Cultura de l’InCom-UAB (2017/SGR-0760) va impartir la ponència d’obertura de la jornada, 
celebrada el 9 de novembre a la Universitat Pompeu Fabra 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=461 
 

• 21‒11‒2018 
Arrenquen les III Jornades de Comunicació i Salut #parlemdeVIH? 
Les jornades tindran una sessió en línia, el 21 de novembre, i una sessió presencial, el dia 22 de 
novembre, que serà retransmesa via streaming (www.comunicacioisalut.cat i Twitter: 
@parlemdevih). Són una iniciativa d’SCOMLab Comunicació i Salut (InCom-UAB), l’Observatori 
de la Comunicació a Catalunya (InCom-UAB) i la Càtedra UNESCO de Comunicació (InCom-UAB) i 
formen part del programa de la Setmana de la Ciència 2018 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=462 
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• 19‒11‒2018 

Projecció de la pel·lícula Silencio (2016), de Martin Scorsese, el proper 26 de novembre 
L’InCom-UAB col·labora en la XV Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya amb la projecció de 
la pel·lícula de Martin Scorsese Silencio (2016) a la Sala Cinema UAB el proper 26 de novembre a 
les 12.00 hores 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=463 
 

• 20‒11‒2018 
L’InCom-UAB, present a les activitats paral·leles del FICAB 
El Festival Internacional de Cinemes Africans de Barcelona (FICAB) es desenvolupa entre els dies 
22 i 28 de novembre de 2018. A més de la projecció de pel·lícules, el Festival inclou activitats 
paral·leles. El nostre centre d’investigació ha participat en l'organització de dues d’aquestes 
activitats 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=464 
 

• 26‒11‒2018 
Amparo Huertas Bailén clausura les XV Jornades de Filosofía Política (UB) 
La directora de l’InCom-UAB va clausurar el dia 23 de novembre les XV Jornades de Filosofia 
Política organitzades per la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona amb el lema 
“Derivacions nominalistes i noves formes de control polític” 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=465 
 

• 03‒12‒2018 
Participació de l’InCom-UAB en el X Congreso Internacional Latina de Comunicación Social 
L’InCom-UAB participa en aquest congrés, que se celebra els dies 3, 4, 5 i 7 de desembre a La 
Laguna (Tenerife), coorganizant una de les seves taules, “Mensajes y ruido en la información e 
investigación de salud”, i presentant tres comunicacions: “Comunicación interpersonal y 
VIH/sida”, de Leonardo Moggia; “SaludsinBulos, una plataforma que aúna esfuerzos para luchar 
contra las noticias falsas sobre salud”, de Mª Angélica Real y Serrano i José Luis Terrón; i “Estudio 
comparativo del tratamiento de la medicina de precisión por parte la prensa de medicina de 
Colombia, España y Estados Unidos”, de Carlos A. Gutierrez i José Luis Terrón 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=466 
 

• 04‒12‒2018 
SCOMLab (InCom-UAB) participa en la jornada de debat “Entre tu i jo: parlem de VIH/sida?”, 
organitzada per Actua Vallès i la Fundació Autònoma Solidària 
La jornada se celebrarà a Bellaterra, el 5 de desembre, en el marc dels actes commemoratius del 
dia mundial de la lluita contra la sida. José Luis Terrón, director d’SCOMLab (InCom-UAB) 
moderarà el debat entre una metgessa de l’Hospital Taulí de Sabadell i testimonis de persones 
amb VIH 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=467 
 

• 10‒12‒2018 
José Luis Terrón coordinarà un número especial de la Revista Española de Comunicación en 
Salud dedicat a la comunicació i el VIH 
Un dels resultats de les III Jornades Internacionals Comunicació i Salut #parlemdeVIH? és l’edició 
d’un número especial de la Revista Española de Comunicación en Salud (RECS) dedicat a la 
comunicació i el VIH, la coordinación del qual correrà a càrrec de José Luis Terrón, director 
d’SCOMLab de l’InCom-UAB. La recepció de manuscrits està oberta fins el 31 de gener de 2019 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=468 
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• 11‒12‒2018 

Montserrat Santamarina col·labora en una investigació de l’InCom-UAB sobre el tractament de 
la diversitat religiosa a TV3 
La professora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la UAB col·labora en 
el projecte “Presència del diàleg interreligiós a l’espai públic audiovisual: diagnosi i elaboració 
d’indicadors. Estudi de cas: TV3”, finançat per la Direcció General d’Afers Religiosos del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=469 
 

• 12‒12‒2018 
Reunió de treball de l’equip de l’Informe de la comunicació a Catalunya 2017–2018 
L’Informe de la comunicació a Catalunya és una obra col·lectiva biennal, creada per l’InCom-UAB 
l’any 2000, i que ha comptat ininterrompudament amb el suport de la Generalitat de Catalunya 
i el patrocini de Naturgy. La propera edició estudiarà el bienni 2017-2018 i suposarà el desè 
volum, amb una anàlisi global de vint anys d’estudi 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=470 
 

• 14‒12‒2018 
José Luis Terrón forma part del Grup de Treball de Comunicació i Publicitat del Consell Espanyol 
de Drogodependències i altres Addicions 
El 27 de novembre es va constituir el Grup de Treball Permanent de Comunicació i Publicitat, que 
depèn de la Delegació del Govern pel Pla Nacional sobre Drogues (PNsD), organisme que forma 
part del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social del Govern d’Espanya 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=471 
 

• 14‒12‒2018 
L’InCom-UAB fa balanç del 2018 a la seva reunió anual 
A la reunió anual del consell de l’InCom-UAB, celebrada el 13 de desembre passat, Amparo 
Huertas Bailén va fer èmfasi en la viabilitat econòmica del centre, tot i la forta crisi que estan 
patint les universitats 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=472 
 

• 19‒12‒2019 
Laura Santamaria i Lesia Ponomarenko presenten un estudi sobre la traducció del lèxic del 
Procés, en el cas d’Euronews, en un congrés a Ucraïna 
Les investigadores van presentar la seva intervenció a la “National Identity in Translation 
Conference 2018”, organitzada enguany a la ciutat ucraïnesa de Lviv 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=475 
 

• 20‒12‒2019 
José Luis Terrón, membre del Consell editor científic de la revista Interface – Comunicação, 
Saúde, Educação 

Interface (Botucatu) és una publicació d’accés obert, que es troba indexada en 19 fonts 
diferents, entre elles Scopus, DOAJ, LATINDEX o SCIELO, i s’ha convertit en una 
referència en els estudis de comunicació i salut a Iberoamèrica 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=476 
 

• 20‒12‒2018 
Laura Santamaria (InCom-UAB), Eva Espasa i Montse Corrius (UVic/UCC) presenten un 
estudi sobre la presència del multilingüisme a La boda del Monzón 

Les autores van presentar la seva aportació a The dubbing & subtitling of Bollywood fims: an 
international colloquium, celebrat a la Universitat De Montfort, a Leicester (Regne Unit) 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=477 
 

http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=469
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=470
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=471
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=472
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=475
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=476
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=477
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• 20‒12‒2018 
ESPECIAL ELECCIONS Convocades les eleccions a la direcció de l’InCom-UAB, que se celebraran 
el dia 28 de gener de 2019 
El període per presentar candidatures romandrà obert des del 20 de desembre de 2018 al 10 de 
gener de 2019. Poden optar a director/a de l’InCom-UAB aquelles persones amb reconeguda 
capacitat investigadora, un mínim de dos anys d’antiguitat a la UAB i que formin part del Consell 
de l’Institut 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=496 
 

• 21‒12‒2018 
L’InCom-UAB us desitja bones festes i un any 2019 ple d’il·lusions I nous projectes 
L’InCom-UAB us desitja bones festes i un any 2019 ple d’il·lusions i nous projectes 
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=474  
 
 

  

http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=496
http://incomnet.uab.cat/actualitat_det.asp?id_noticies=474
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14. L’InCom-UAB als mitjans (selecció del 
recull de premsa) 

 
 

 
Entrevistes concedides a mitjans 
 
• 18‒02‒2018 

InfoLibre 
El periodista d’InfoLibre Ángel Munárriz publica el reportatge “Injerencias entre poderes, 
'derecho mordaza' y medios serviles: así se deteriora la democracia en España”, al diari digital 
InfoLibre, per parlar de la relació entre els mitjans de comunicació i el poder judicial. Amparo 
Huertas Bailén, una de les persones entrevistades, confirma l’elevada presència dels successos 
en els informatius de televisió i mostra la seva preocupació per com això pot generar una opinió 
favorable cap a la consideració del que és judicial com a única via per resoldre els problemes. 
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/27/injerencias_entre_poderes_derecho_m
ordaza_medios_serviles_asi_deteriora_democracia_espana_75363_1012.html 

 
 

 
Cobertura sobre la renovació del conveni entre GAS NATURAL FENOSA i l’INCOM-
UAB per a la desena edició de l’Informe de la comunicació a Catalunya, bienni 2017‒
2018  
 
•  10‒05‒2018  

Aldia.cat 
Gas Natural Fenosa i InCom-UAB renoven el conveni per a l’‘Informe de la comunicació a 
Catalunya’ 
https://www.aldia.cat/espanya/noticia-gas-natural-fenosa-incom-uab-renoven-conveni-
perlinforme-comunicacio-catalunya-20180510151942.html  
 
Bolsamania.com 
Gas Natural Fenosa i InCom-UAB renoven el conveni per a l’Informe de la comunicació a 
Catalunya 
http://www.bolsamania.com/catalunya/noticies/economia/gas-natural-fenosa-i-incom-
uabrenoven-el-conveni-per-a-linforme-de-la-comunicacio-a-catalunya--3288385.html 
 
Facultat de Ciències de la Comunicació (UAB) 
Gas Natural Fenosa i l'InCom-UAB renoven la col·laboració en l'Informe de la comunicació 
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/gas-natural-fenosa-i-l-incom-uab-renoven-la-
collaboracio-en-l-informe-de-la-comunicacio-1345702086369.html?noticiaid=1345756428019  
 
Gas Natural Fenosa y el InCom-UAB renuevan la colaboración en el Informe de la comunicación  
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia-1345717364705.html?noticiaid=1345756428019  
 
 
 
 
 
 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/27/injerencias_entre_poderes_derecho_mordaza_medios_serviles_asi_deteriora_democracia_espana_75363_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/27/injerencias_entre_poderes_derecho_mordaza_medios_serviles_asi_deteriora_democracia_espana_75363_1012.html
https://www.aldia.cat/espanya/noticia-gas-natural-fenosa-incom-uab-renoven-conveni-perlinforme-comunicacio-catalunya-20180510151942.html
https://www.aldia.cat/espanya/noticia-gas-natural-fenosa-incom-uab-renoven-conveni-perlinforme-comunicacio-catalunya-20180510151942.html
http://www.bolsamania.com/catalunya/noticies/economia/gas-natural-fenosa-i-incom-uabrenoven-el-conveni-per-a-linforme-de-la-comunicacio-a-catalunya--3288385.html
http://www.bolsamania.com/catalunya/noticies/economia/gas-natural-fenosa-i-incom-uabrenoven-el-conveni-per-a-linforme-de-la-comunicacio-a-catalunya--3288385.html
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/gas-natural-fenosa-i-l-incom-uab-renoven-la-collaboracio-en-l-informe-de-la-comunicacio-1345702086369.html?noticiaid=1345756428019
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/gas-natural-fenosa-i-l-incom-uab-renoven-la-collaboracio-en-l-informe-de-la-comunicacio-1345702086369.html?noticiaid=1345756428019
http://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia-1345717364705.html?noticiaid=1345756428019
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EcoDiario 
Gas Natural Fenosa e InCom-UAB renuevan el convenio para le Informe de la Comunicación en 
Catalunya 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9129070/05/18/Gas-Natural-Fenosa-
eIncomUAB-renuevan-el-convenio-para-el-Informe-de-la-Comunicacion-en-Catalunya.html 
 
La Vanguardia  
Gas Natural Fenosa e InCom-UAB renuevan el convenio para le Informe de la Comunicación en 
Catalunya 
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180510/443473046939/gas-natural-fenosa-
eincom-uab-renuevan-el-convenio-para-el-informe-de-la-comunicacion-en-catalunya.html 
 
El Periódico  
Gas Natural Fenosa e InCom-UAB renuevan el convenio para le Informe de la Comunicación en 
Catalunya 
https://www.elperiodico.com/es/politica/20180510/gas-natural-fenosa-e-incom-uab-
renuevanel-convenio-para-el-informe-de-la-comunicacion-en-catalunya-6810862  
 
EuropaPress 
Gas Natural Fenosa e InCom-UAB renuevan el convenio para le Informe de la Comunicación en 
Catalunya 
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-gas-natural-fenosa-incom-uab-
renuevanconvenio-informe-comunicacion-catalunya-20180510151228.html  

 
 
•   14‒05‒2018 
  Comunicació 21 

L'InCom-UAB i Gas Natural renoven la col·laboració per a l''Informe de la comunicació' 
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/127525-l-incom-uab-i-gas-natural-
renovenla-col-laboracio-per-a-l-informe-de-la-comunicacio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9129070/05/18/Gas-Natural-Fenosa-eIncomUAB-renuevan-el-convenio-para-el-Informe-de-la-Comunicacion-en-Catalunya.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/9129070/05/18/Gas-Natural-Fenosa-eIncomUAB-renuevan-el-convenio-para-el-Informe-de-la-Comunicacion-en-Catalunya.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180510/443473046939/gas-natural-fenosa-eincom-uab-renuevan-el-convenio-para-el-informe-de-la-comunicacion-en-catalunya.html
http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20180510/443473046939/gas-natural-fenosa-eincom-uab-renuevan-el-convenio-para-el-informe-de-la-comunicacion-en-catalunya.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20180510/gas-natural-fenosa-e-incom-uab-renuevanel-convenio-para-el-informe-de-la-comunicacion-en-catalunya-6810862
https://www.elperiodico.com/es/politica/20180510/gas-natural-fenosa-e-incom-uab-renuevanel-convenio-para-el-informe-de-la-comunicacion-en-catalunya-6810862
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-gas-natural-fenosa-incom-uab-renuevanconvenio-informe-comunicacion-catalunya-20180510151228.html
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-gas-natural-fenosa-incom-uab-renuevanconvenio-informe-comunicacion-catalunya-20180510151228.html
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/127525-l-incom-uab-i-gas-natural-renovenla-col-laboracio-per-a-l-informe-de-la-comunicacio
https://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/127525-l-incom-uab-i-gas-natural-renovenla-col-laboracio-per-a-l-informe-de-la-comunicacio
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15. Pressupost 2018 
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15.1. Ingressos InCom-UAB 
 
 

Ingressos InCom-UAB 2018 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

Plaça tècnic suport a la recerca (cofinançament) 25.831,70 

Estabilització capítol VI 13.329,33 

CONVOCATÒRIES COMPETITIVES (RECERCA I COOPERACIÓ) 

Grup Consolidat de Recerca (SGR) (Generalitat) ‒ 

Projecte Fundació Autònoma Solidària (UAB) 5.256,50 

Projecte Religió 2017 (Generalitat de Catalunya) 3.600,00 

CONVENIS, CONTRACTES I FACTURACIONS 

Institucions públiques   

Generalitat de Catalunya 
OCC InCom-UAB / Portal / Mapa / 
Informe de la comunicació a Catalunya 2017‒2018 

 
33.000,00 

Ajuntament de Barcelona 
Institut Barcelona Esports 

7.930,00 

Entitats privades 

Naturgy  
Informe de comunicació a Catalunya 2017-2018 

8.000,00 

Fundació Barcelona Olímpica  
Web Museu  

3.200,00 

Editorial UOC 
Edició col·lecció Atlántica  

292,81 

Altres 

Suport AE-IC 3.500,00 

CÀNON UAB 
 

Total 1.584,10 

ROMANENT EXERCICI ANTERIOR 

Total 45.836,59 

TOTAL 
151.361,03 
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15.2. Despeses InCom-UAB 
 
 

Despeses InCom-UAB 2018 

REMUNERACIÓ DE PERSONAL 

Retribució personal acadèmic funcionari 4.697,93 

Retribució PAS laboral 105.585,32 

Col·laboradors externs  6.258,00 

CONVOCATÒRIES COMPETITIVES (RECERCA I COOPERACIÓ) 

Grup Consolidat de Recerca (SGR) (Generalitat) ‒ 

Projecte Fundació Autònoma Solidària (UAB) 4.480,32 

Projecte Religió 2017 (Generalitat de Catalunya) 3.600,00 

INFORME DE LA COMUNICACIÓ A CATALUNYA 

Autors 1.800,00 

Correcció lingüística ‒ 

Impremta ‒ 

ACTIVITATS PRESENCIALS 

III Jornades Internacionals Comunicació 
i Salut #Parlem de VIH? 

 
4.023,00 

FUNCIONAMENT 

Dominis internet / servidor 1.378,59 

Telèfon  644,79 

Correus 151,01 

ISBN 90,00 

Impressora 1.026,33 

Viatges i dietes (congressos, recerques) 560,00 

Altres 440,41 

CÀNON UAB 
 

Total 4.017,30 

FONS DE RESERVA (Funcionament i nòmina) 
 

Total 12.608,03 

TOTAL 
151.361,03 

 
 
 

 

 


