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1. L’InCom-UAB	en	xifres	
	
Fets	destacats	
• El	 28	 de	 gener	 de	 2019,	 Eleccions	 a	 la	 direcció	 de	 l’InCom-UAB.	 La	 Dra.	 Amparo	

Huertas	Bailén	és	reelegida	directora	de	l’InCom-UAB,	per	als	propers	3	anys.	Inicia	el	
nou	mandat	el	2	de	febrer	de	2019.	

• El	 25	 de	març	 de	 2019,	 l’InCom-UAB	 organitza,	 amb	 el	 Postgrau	 de	 Fotoperiodisme	
(UAB),	 l’acte	 d’homenatge	 “Fotoperiodisme	 amb	 ulls	 de	 dona.	 Tribut	 a	 Joana	
Biarnés”,	a	la	Sala	de	Graus	de	la	Facultat	de	Ciències	de	la	Comunicació	(UAB).	

• El	25	d’abril,	l’InCom-UAB	incorpora	una	nova	línia	temàtica,	“Comunicació	LGTBI”,		i	
es	 crea	 la	 línia	 de	 treball	 Comunicació,	 Diversitat	 i	 Ciutadania	 (abans	 Comunicació,	
Migració	i	Ciutadania	–	CMC	InCom-UAB).	

• El	 17	 de	 desembre	 de	 2019,	 l’InCom-UAB	 presenta	 l’Informe	 de	 la	 comunicació	 a	
Catalunya	2017-2018,	a	les	17.30,	a	la	sala	cotxeres	de	Palau	Robert,	a	Barcelona.	Amb	
la	 intervenció	 del	 director	 general	 de	 Mitjans	 de	 Comunicació	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya,	 Ignasi	Genovès;	 la	 responsable	de	Comunicació	Externa	de	Naturgy,	Paula	
Zapata;	 la	 vicerectora	 de	 Comunicació	 i	 de	 Promoció	 de	 la	 UAB,	 Virginia	 Luzón;	 la	
directora	de	 l’InCom-UAB,	Amparo	Huertas	Bailén,	 i	 la	subdirectora	de	 l’Observatorio	
Iberoamericano	de	la	Comunicación	(UAB),	Carmina	Crusafon	Baqués.	

	
Equip	humà	
• 63	investigdors/es:	

- Amb	 representació	 de	 9	 universitats	 catalanes	 (UAB,	 UdG,	 UdL,	 UPC,	 UPF,	 UIC,	
UOC,	URL,	UVic/UCC)	

- Procedents	de	9	països	diferents	(Argentina,	Brasil,	Equador,	Espanya,	Estats	Units	
d’Amèrica,	Mèxic,	Portugal,	Senegal	i	Xile)		

• 2	persones	de	l’equip	de	gestió	i	administració	
• 2	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’AGAUR	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	publicada	
el	7	de	setembre	de	2018.	Coordinadora:	Dra.	Amparo	Huertas	Bailén	
	
Línies	de	recerca	
• Comunicació,	Diversitat	i	Ciutadania	(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	
• Comunicació,	 Videojocs	 i	 Entreteniment	 (OCVE	 InCom-UAB/UVic-UCC)	 –	Dra.	 Ruth	 S.	

Contreras	Espinosa	
	

Portal	de	la	Comunicació	(InCom-UAB)	
El	Portal	de	 la	Comunicació	 (InCom-UAB)	ha	celebrat	18	anys	de	 la	 seva	 fundació.	Durant	
l’any	2019	s’han	publicat	22	dossiers	i	1	lliçó.	Pel	que	fa	al	consum,	durant	l’any	2019	el		
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Portal	ha	tingut	una	mitjana	de	8.000	visites	setmanals,	de	les	quals	un	36%	ho	fa	a	través	
de	Google	i	un	36%	d’accés	directe	des	del	Portal.	
	
Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB)	
L’Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya	ha	arribat	a	la	seva	desena	edició	(2017–2018).	
Durant	l’any	2019	s’han	publicat	a	l’OCC	InCom-UAB	8	entrevistes	i	30	cròniques.	
	
Càtedra	Unesco	de	Comunicació	(InCom-UAB)	
L’Organització	de	les	Nacions	Unides	per	a	l’Educació,	la	Ciència	i	la	Cultura	(Unesco)	manté	
la	distinció	de	 la	Càtedra	Unesco	de	Comunicació	(InCom-UAB)	per	al	període	2016‒2020.	
Es	 tracta	 de	 la	 primera	 Càtedra	 Unesco	 especialitzada	 en	 comunicació	 que	 es	 va	 crear	 a	
nivell	 mundial	 (1990)	 i	 forma	 part	 de	 la	 xarxa	 internacional	 de	 Càtedres	 Unesco	 de	
Comunicació	ORBICOM,	des	que	aquesta	xarxa	es	va	fundar	el	1994.	
	
Convenis,	acords	i	subvencions	
• 8	convenis,	acords	i	subvencions	signats	el	2019	
	
Projectes	editorials	
• Col·lecció	eBooks	de	l’InCom-UAB	Publicacions:	2	obres	el	2019	
• Col·lecció	Atlántica	de	Comunicación	(Editorial	UOC	/	InCom-UAB):	2	obres	el	2019	
	
Formació	
• 6	tesis	doctorals	finalitzades	i	defensades	
• 16	tesis	doctorals	en	curs	
• 1	estades	d’estudiants	de	grau	(UAB)	en	pràctiques	
• 1	estada	d’estudiant	de	grau	(internacional)	
• 7	estades	d’estudiants	predoctorals	(internacionals)	
• 2	estades	d’investigadors	postdoctorals	(internacionals)		
	
Investigació	i	transferència	del	coneixement	
• 2	projectes	de	recerca	competitius	liderats	
• 2	projectes	de	recerca	competitius	participats	
• 3	publicacions	(llibres):	1	editat,	1	coordinat,	1	document	de	recerca	
• 17	capítols	de	llibre	
• 12	articles	científics	
• 38	contribucions	a	congressos,	jornades	i	seminaris	
	
Concessió	de	Premis	i	distincions	
•  Premi	Nacional	de	Comunicació,	categoria	de	radiodifusió,	al	Dr.	Cinto	Niqui	
•  Premi	Amics	de	les	Biblioteques,	al	Dr.	Miquel	de	Moragas	i	Spà	
	
Web	institucional	de	l’InCom-UAB	
• 81	notícies	publicades	sobre	l’activitat	desenvolupada	pels	membres	del	nostre	centre.	
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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		
MARÍN	OTTO,	Enric	
CIVIL	I	SERRA,	Marta		
G.	SEDÓ,	Ramon	
STEINBRÜGGER,	Lydia	

	
Gestió	i	administració		

CIVIL	I	SERRA,	Marta	(Secretària	tècnica)	
GÓMEZ,	Raquel	(Administració)	(Fins	08–11–2019)	

	
Personal	tècnic		

G.	SEDÓ,	Ramon		
	

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)	
	
Arxiu	Sonor	de	la	Ràdio	a	Catalunya	
Projecte	 en	 col·laboració	 amb	 la	 Biblioteca	 de	 Comunicació	 i	 Hemeroteca	 General	
(UAB).	En	procés	de	construcció.	Títol	provisional.	
NIQUI	ESPINOSA,	Cinto	
	
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	
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Línia	de	recerca	Comunicació,	Diversitat	i	Ciutadania	(InCom-UAB)	/	Comunicació	
LGTBI+	
HUERTAS	BAILÉN,	Amparo	
	
Línia	de	recerca	Comunicació	i	Responsabilitat	Social	(ComRess	InCom-UAB)	
FERRÉ	PAVIA,	Carme		
	
Línia	de	recerca	Laboratori	Comunicació	i	Salut	(SCOMLab	InCom-UAB)	
TERRÓN	BLANCO,	José	Luis		
	
Línea	de	recerca	Comunicació,	Videojocs	i	Entreteniment	(OCVE	InCom-UAB)		
CONTRERAS	ESPINOSA,	Ruth	S.	
	
	

Investigadors/res		
	
B		 BADET,	Maria	(des	del	29–05–2019)	

(consultora	de	comunicació;	Institut	de	la	Comunicació	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona,	InCom-
UAB)	
	
BENÍTEZ	EYZAGUIRRE,	Lucía		
(Departamento	de	Márketing	y	Comunicación,	Universidad	de	Cádiz)		
	
BERGÉS	SAURA,	Laura	
(Departament	de	Filologia	Catalana	i	Comunicació,	Universitat	de	Lleida)	
	
BRUNAT,	Gemma	
(En	Directe	-	Plurals	SL)		

	
	

C		 CALLEJO	GALLEGO,	Manuel	Javier	
(Departamento	de	Sociología	I,	Universidad	Nacional	de	Educación	a	Distancia)	
	
CAPURRO	ROBLES,	María	
(Universidad	Nacional	de	Lanús,	Argentina)	
	
CEREZUELA	MARTÍNEZ,	Berta	
(Centre	d’Estudis	Olímpics	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona,	CEO-UAB)	
	
CIVIL	I	SERRA,	Marta	
(Institut	de	la	Comunicació	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	InCom-UAB)		
	
COGO,	Denise	
(Escola	Superior	de	Propaganda	e	Marketing,	Brasil)		
	
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)	
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COROMINAS,	Maria	
(Departament	de	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura,	Universitat	Autònoma	de	Barcelona)		
	
	

D		 DÍAZ,	María	Jesús	
(Departamento	de	Humanidades,	Universidade	da	Coruña)		
	
	

E		 EGUIA,	José	Luis	
(Departament	de	Projectes	d’Enginyeria,	Universitat	Politècnica	de	Catalunya)	
	
ECHEVERRIA,	Xavier	David	
(Universidad	Catolica	de	Santiago	de	Guayaquil	–	Equador,	Institut	de	la	Comunicació	de	la	Universitat	
Autònoma	de	Barcelona	InCom-UAB)	
	

F	 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)		
	
GIRBAU,	Oriol	(des	de	l’1–10–2019)	
(Institut	de	la	Comunicació	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	InCom-UAB)	
	
GONZÁLEZ	COLLANTES,	Carla	
(Departament	de	Filologia	Catalana,	Universitat	Autònoma	de	Barcelona;	Departament	d’Humanitats,	
Universitat	Pompeu	Fabra;	Departament	d’Idiomes,	Universitat	Internacional	de	Catalunya;	Llengua	i	
Mèdia,	Universitat	Autònoma	de	Barcelona)		
	
GONZÁLEZ	ROMO,	Zahaira	Fabiola	
(Departament	 de	 Ciències	 de	 la	 Comunicació,	 Universitat	 Internacional	 de	 Catalunya;	 Departament	 de	
Comunicació,	 Universitat	 de	 Vic	 –	 Universitat	 Central	 de	 Catalunya;	 Tecnocampus,	 Universitat	 Pompeu	
Fabra;	Universitat	Oberta	de	Catalunya;	Escola	Universitària	del	Mediterrani,	Universitat	de	Girona;	ESERP	
Business	 School;	 Centre	 de	 la	 Imatge	 i	 la	 Tecnologia	Multimèdia,	 Universitat	 Politècnica	 de	 Catalunya;	
Universidad	Europea	Miguel	de	Cervantes)	
	
GONZÁLEZ	ZABALETA,	Alejandro	
(Institut	de	la	Comunicació	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	InCom-UAB)	
	
GUERRA	PALMERO,	María	José	
(Universidad	de	La	Laguna)	
	
GUTIÉRREZ,	Carlos	A.	
(Institut	de	la	Comunicació	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	InCom-UAB)	
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J	 JAUME,	Mònica	
	 (Consorci	per	a	la	Normalització	Lingüística)		

	
H	 HUERTAS	BAILÉN,	Amparo	

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

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

	
LOBERA,	Josep	
(Departamento	de	Sociología,	Universidad	Autónoma	de	Madrid)		
	
LUNA,	Maria		
(Tecnocampus	Mataró;	Institut	de	la	Comunicació	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona,	InCom-UAB)	
	
LÓPEZ,	Bernat	
(Departament	d’Estudis	de	Comunicació,	Universitat	Rovira	i	Virgili)		
	
	

M		 MARÍN,	Enric	
(Departament	de	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura,	Universitat	Autònoma	de	Barcelona)		
	
MARQUES	GONÇALVES,	Gabriela	
(Institut	de	la	Comunicació	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	InCom-UAB)	
	
MARTÍNEZ	GARCÍA,	Luisa	de	Carmen	
(Departament	de	Comunicació	Audiovisual	i	Publicitat,	Universitat	Autònoma	de	Barcelona)		
	
MARTÍNEZ	MARTÍNEZ,	Pedro	Javier		
(Departament	d’Ensenyament,	Generalitat	de	Catalunya)	
	
MARTÍNEZ	SUÁREZ,	Yolanda	
(Consellería	de	Educación	de	la	Xunta	de	Galicia;	InCom-UAB)	
	
MOGGIA	NARVÁEZ,	Leonardo	
(Viña	del	Mar,	Xile;	Institut	de	la	Comunicació	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	InCom-UAB)	
	
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)	
	

N	 		 NIQUI	ESPINOSA,	Cinto	(des	del	12–02–2019)	
(Departament	de	Comunicació	Audiovisual	i	Publicitat,	Universitat	Autònoma	de	Barcelona;	InCom-UAB)	

	
	 NUNES	DE	SOUSA,	Ana	Lúcia	

(Institut	de	la	Comunicació	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	InCom-UAB)	
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P		 PERES	GARZESI,	Luiz	(des	del	15–02–2019)	

(Escola	Superior	de	Propaganda	e	Marketing	(ESPM),	de	São	Paulo,	Brasil;	Universitat	Oberta	de	
Catalunya)	
	

	 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)		
	
	

Q			 QUINTAS,	Natalia	
	 Universidade	da	Coruña	

	
	

R		 RAMIREZ	LEYVA,	Flor	Micaela	
	 (Universidad	de	Guadalajara,	México)	
	
	 RIBES,	Xavier	

(Departament	de	Comunicació	Audiovisual	i	Publicitat,	Universitat	Autònoma	de	Barcelona)		
	
RÍO,	Olga	del	
(Universitat	de	Girona)	
	
RIZO,	Marta	
(Universidad	Autónoma	de	la	Ciudad	de	México,	Mèxic)		
	
	

S	 SABATÉ	I	SALAZAR,	Joan	
(Departament	de	Comunicació,	Universitat	Ramon	Llull)	
	
SALVADOR	AGRA,	Saleta	de	
(Universidad	de	Vigo;	InCom-UAB)	
	
SANTAMARIA,	Laura	
(Departament	de	Traducció	i	d’Interpretació	i	d’Estudis	de	l’Àsia	Oriental;	Llengua	i	Mèdia,	UAB)	
	
SORIANO,	Jaume	
(Departament	de	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura,	Universitat	Autònoma	de	Barcelona)		
	
STEINBRÜGGER,	Lydia	
(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)	
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TANDIAN,	Aly	
(Université	Gaston	Berger	de	Sant-Louis,	Senegal)	
	
TERRÓN	BLANCO,	José	Luis	
(Departament	de	Comunicació	Audiovisual	i	Publicitat,	Universitat	Autònoma	de	Barcelona;	InCom-UAB)		
	
TESO	ALONSO,	Gemma	
(Consejería	de	Educación,	Comunidad	de	Madrid)	
	
	

V	 VIALÁS	FERNÁNDEZ,	Simón	
(Institut	de	la	Comunicació	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	InCom-UAB)	
	
	
VILLAPLANA	RUIZ,	Virginia	
(Universidad	de	Murcia)	
	
	

Z		 ZURIAN,	Fran	A.	
(Universidad	Complutense	de	Madrid)	
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3. Línies	de	recerca	
	
	
	
3.1. Introducció:	línies	temàtiques	d’especialització	

	
	
	
Línies	temàtiques	de	l’InCom-UAB	
	
1.		 Comunicació	de	proximitat	
2.		 Comunicació	i	cultura	digital	
3.		 Comunicació	i	salut	
5.		 Comunicació	pel	canvi	
6.		 Educomunicació		
7.		 Estructura	de	la	comunicació		
8.	 Estudis	dels	videojocs	
9.		 Ètica	periodística	
10.		 Comunicació,	gènere	i	LGTBI+	
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,	diversitat	religiosa	i	cohesió	social	
18.		 Responsabilitat	social	corporativa	
19.		 Sociabilitat	i	identitat	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	 2017–2020	 (referència	 2017/SGR-760),	 segons	 la	 resolució	 definitiva	 de	 7	 de	
setembre	de	2018.	El	grup,	fundat	pel	catedràtic	Dr.	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.	
	
Principals	línies	generals	
–		 El	 sistema	 de	 comunicació	 a	 Catalunya	 (Projectes	 consolidats:	 Observatori	 de	 la	

Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB)	i	Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya)	
–		 Tecnologies	 de	 la	 comunicació,	 desenvolupament	 i	 cohesió	 social	 (Línies	 de	 recerca	

consolidades:	Comunicació,	Diversitat	i	Ciutadania;	Comunicació	i	Responsabilitat	Social;	
Comunicació	i	Salut)	

	
	

Enllaç	a	la	producció	científica	
https://ddd.uab.cat/collection/incom	
	
	
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	
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)	
	
NIQUI,	Cinto	(des	del	12–02–2019)	
(Departament	de	Comunicació	Audiovisual	i	Publicitat,	Universitat	Autònoma	de	Barcelona;	InCom-UAB)	
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PERES	GARZESI,	Luiz	(des	del	15–02–2019)	
(Escola	Superior	de	Propaganda	e	Marketing	(ESPM),	de	São	Paulo,	Brasil;	Universitat	Oberta	de	Catalunya)	
	
PUIG	GONZÁLEZ,	Joaquim	
(Departament	de	Comunicació	Audiovisual	i	Publicitat,	UAB)	
	
SANTAMARIA,	Laura	
(Departament	de	Traducció	i	d’Interpretació	i	d’Estudis	de	l’Àsia	Oriental;	Llengua	i	Mèdia,	UAB)	
	
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,	Diversitat	i	Ciutadania	(InCom-

UAB)	
	
	
Objectiu	
Aquesta	 línia	 és	 el	 resultat	 de	 la	 fusió	 de	 la	 línia	 d'investigació	 Comunicació,	 Migració	 i	
Ciutadania,	 creada	 el	 2007,	 amb	 la	 nova	 temàtica	 incorporada	 el	 2019,	 Comunicació	
LGTBI+.	Durant	 l'any	2019,	 s'ha	 treballat	principalment	sobre	el	 tractament	 informatiu	 (a)	
de	la	diversitat	religiosa	i	(b)	del	col·lectiu	LGTBI	migrant.	
	
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)	
– Comunicació	LGTBI	
	
Enllaç	a	la	producció	científica	
https://ddd.uab.cat/collection/incom	
	
Enllaç	a	Facebook	(Minorías	Digitales)	
https://www.facebook.com/incomuab/	
	
Enllaç	a	Comunica	LGTBI	(@MasterComLgtbi)	
https://incom.uab.cat/comunica-lgtbi/	
	
	
EQUIP	
	
Directora		

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

Investigadors/es	

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	2019	

18	
	

	
	
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)	
	
PERES	GARZESI,	Luiz	(des	del	15–02–2019)	
(Escola	Superior	de	Propaganda	e	Marketing	(ESPM),	de	São	Paulo,	Brasil;	Universitat	Oberta	de	Catalunya)	
	
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)		
	
MARQUES	GONÇALVES,	Gabriela		
(Facultad	Araguaia	de	Goiania,	Brasil;	InCom-UAB)	
	
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	
THEODORO,	Hadriel	(Fins	30	d’octubre	del	2019)	
(investigador	del	Programa	de	Pós-graduação	em	Comunicação	e	Prácticas	de	Consumo	(ESPM-Sao	Paulo-
Brasil)	
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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	
https://incom.uab.cat/grups-de-recerca/comunicacion-y-responsabilidad-social/	
http://www.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)		
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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	Iberoamericnaa	de	la	Ciudad	de	México)	
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3.5. Línia	de	recerca	Laboratori	de	Comunicació	i	Salut	(SCOMLab	

InCom-UAB)	
	

	

Objectiu	
El	Laboratori	de	Comunicació	i	Salut	(SCOMLab	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		
https://incom.uab.cat/grups-de-recerca/comunicacio-i-salut/	
	
	
EQUIP	
	
Director		

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

Investigadors/es		
G.	SEDÓ,	Ramon	
(Institut	de	la	Comunicació	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	InCom-UAB)	
	
JIMÉNEZ,	Mónika	
(Departament	de	Comunicació,	Universitat	Pompeu	Fabra)	
	
MARTÍNEZ	GARCÍA,	Luisa	de	Carmen	
(Departament	de	Comunicació	Audiovisual	i	Publicitat,	Universitat	Autònoma	de	Barcelona)	
	
MARTÍNEZ	MARTÍNEZ,	Pedro	Javier	
(Departament	d’Ensenyament,	Generalitat	de	Catalunya)	
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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)	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Memòria	InCom-UAB	2019	

23	
	

	
3.6. Observatori	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	investigación	
–	 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	
https://incom.uab.cat/grups-de-recerca/comunicacio-videojocs-i-entreteniment/	
	

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)	
	
RIBES,	Francesc	Xavier	
(Departament	de	Comunicació	Audiovisual	i	Publicitat,	Universitat	Autònoma	de	Barcelona)	
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TERRÓN,	José	Luis	
(Departament	de	Comunicació	Audiovisual	i	Pûblicitat,	Universitat	Autònoma	de	Barcelona;	InCom-UAB)	

	

Colaborador/es	externs/es	

AFONSO,	Ana	Paula	
(Universidade	de	Coimbra,	Portugal)	
	
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)	
	
DUARTE	ABREU,	Bruno	
(Universitat	de	Vic	–	Universitat	Central	de	Catalunya)	
	
ESCRIBANO,	Flavio	
(GECON,	Fundación	Iberoamericana	del	Conocimiento)	
	
FERNÁNDEZ,	Marta	
(Universidad	Rey	Juan	Carlos)	
	
GALLEGO	DURAN,	Francisco	José	
(Universidad	de	Alicante)	
	
GIFREU,	Arnau	
(Universitat	de	Girona)	
	
GODINHO	PAIVA,	Raquel	
(Instituto	Federal	Sul-rio	grandense)	

HILDEBRAND,	Renato	
(Universidade	Estadual	de	Campinas,	Brasil)	
	
LABRADOR,	Emiliano	
(La	Salle	–	Universitat	Ramon	Llull)	
	
MARCANO,	Beatriz	
(Universidad	Internacional	de	la	Rioja)	
	
MEALHA,	Óscar	
(Universidade	de	Aveiro,	Portugal)	
	
REIS,	Luís	Paulo	
(University	of	Minho,	Portugal)	
	
REVUELTA	DOMÍNGUEZ,	Francisco	Ignacio	
(Universidad	de	Extremadura)	
	
SILVA,	Frutuoso	
(Universidade	da	Beira	Interior,	Portugal)	
	
SOLANO	ALBAJES,	Lluís	
(Universitat	Politècnica	de	Catalunya)	
	
VILLEGAS,	Eva	
(La	Salle	–	Universitat	Ramon	Llull)	
	
ZAGALO,	Nelson	
(Universidade	do	Minho,	Portugal)	
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4. Convenis,	acords	i	subvencions	vigents	
	

	
Convenis,	acords	i	subvencions	signats	2019	
• Diputació	 de	 Barcelona.	 Acord	 suport	 amb	 l’Informe	 de	 la	 comunicació	 a	 Catalunya	

2017–2018,	compra	d’exemplars.	
• Facultat	de	Ciències	de	Comunicació	(UAB),	conveni	per	a	la	realització	de	pràctiques	

acadèmiques	externes	(curs	2019‒2020).	
• Festival	 Internacional	de	Cinemes	Africans	de	Barcelona	(FICAB).	Acord	entre	Ficab	i	

l’InCom-UAB,	perquè	el	centre	de	recerca	sigui	entiat	col·laboradora	del	Festival.		
• Fundació	 Autònoma	 Solidària	 (FAS),	 Conveni	 de	 concessió	 de	 l’ajut	 per	 realitzar	 el	

projecte:	 “Contribució	 en	 la	 creació	 del	 programa	 de	 postgrau	 en	 periodisme	 a	 a	
l’Escola	Superior	de	Jornalismo	de	Maputo	(Moçambic)”	(2019–2021)	

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

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

• Societat	Catalana	de	Comunicació,	filial	de	l’Institut	d’Estudis	Catalans.	Acord	per	a	la	
renovació	de	la	subscripció	institucional	per	a	l’edició	de	l’Informe	de	la	comunicació	a	
Catalunya	2017–2018.	

	

Convenis,	acords	i	subvencions	signats	entre	2010–2018	
• 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.	Conveni	signat	el	2014.		

• 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.	Conveni	
signat	el	2016.	

• Centro	 de	 Investigação	 Media	 e	 Jornalismo	 (CIMJ),	 conveni	 de	 col·laboració	 en	
recerca,	difusió	i	intercanvi	d’informació	en	matèria	de	comunicació.	Conveni	signat	el	
2014.	

• Col·legi	 de	 Periodistes	 de	 Catalunya,	 conveni	 marc	 de	 col·laboració	 en	 matèria	 de	
comunicació.	Conveni	signat	el	2013.	

• Consell	 de	 l’Audiovisual	 de	 Catalunya,	 conveni	 de	 col·laboració	 per	 a	 la	 recerca	 i	 la	
difusió	en	matèria	de	comunicació.	Conveni	signat	el	2013.	

• Editorial	UOC,	 acord	de	 col·laboració	per	 a	 la	 realització	de	publicacions	d’autors	de	
l’àmbit	hispanolusòfon	sobre	comunicació.	Acord	signat	el	2013.	
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• Editorial	Héroes	de	Papel	i	InCom-UAB.	Acord	tècnic	entre	l’Editorial	Héroes	de	Papel	i	
l’InCom-UAB,	 amb	 l’objectiu	 de	 col·laborar	 en	 l’edició	 de	 libres	 sobre	 videojocs	
d’autors/es	de	l’àmbit	Hispà.	Acord	signat	el	2018.	

• Escola	 de	 Noves	 Tecnologies	 (Universitat	 de	 Barcelona),	 conveni	 marc	 de	
col·laboració	en	matèria	de	comunicació	i	videojocs.	Conveni	signat	el	2016.	

• Fundació	 Escola	 de	 Prevenció	 i	 Seguretat	 Integral	 (FEPSI),	 conveni	 marc	 de	
col·laboració	en	projectes	d’interès	comú.	Conveni	signat	el	2010.	

• Fundación	 Global	 Democracia	 y	 Desarrollo	 (FUNGLODE),	 conveni	 marc	 de	
col·laboració	 en	 matèria	 de	 formació	 i	 difusió	 en	 matèria	 de	 comunicació.	 Conveni	
signat	el	2011.	

• Generalitat	 de	 Catalunya.	 Departament	 de	 Justícia,	 Direcció	 General	 d’Afers	
Religiosos.	 Convocatòria	 d’ajuts	 a	 projectes	 de	 recerca	 en	 l’àmbit	 de	 la	 diversitat	
religiosa,	 per	 a	 l’any	 2017,	 per	 a	 la	 realització	 del	 projecte	 “Presència	 del	 diàleg	
interreligiós	 a	 l’espai	 públic	 audiovisual:	 diagnosi	 i	 elaboració	 d’indicadors.	 Estudi	 de	
cas:	TV3”	(2018–2019)	(2017RELIG	00003).	

• Instituto	Cervantes,	conveni	de	col·laboració	en	el	marc	del	Portal	de	la	Comunicació.	
Conveni	signat	el	2011.	

• Instituto	 Internacional	 de	 Comunicación	 y	 Salud	 (INICyS),	 conveni	 marc	 de	
col·laboració	en	matèria	de	comunicació	i	salut.	Conveni	signat	el	2011.	

• 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.	Conveni	signat	el	2014;	adenda	el	2015.	

• 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.	Conveni	signat	el	2014.	

• 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	de	l’any	2018,	
per	a	un	dels	volums	de	la	revista	publicat	el	2019.	

• 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.	Conveni	signat	el	2013.	

• Tecnonews,	 conveni	 marc	 de	 col·laboració	 en	 matèria	 de	 comunicació	 i	 noves	
tecnologies.	Conveni	signat	el	2012.	

• Universitat	 de	 Girona	 (UdG),	 conveni	 marc	 de	 col·laboració	 en	 recerca	 i	 difusió.	
Conveni	signat	el	2012;	addenda	el	2013.	

• Universitat	 de	 Vic	 –	 Universitat	 Central	 de	 Catalunya	 (UVic–UCC),	 conveni	 de	
col·laboració	en	matèria	de	comunicació	i	videojocs.	Conveni	signat	el	2014.	

• 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.	Conveni	signat	el	2015.	
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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;	 Yolanda	 MARTÍNEZ	 SUÁREZ,	 Saleta	 de	
SALVADOR	AGRA.	

Tècnica	de	suport	a	la	recerca:	Montse	SANTAMARINA	

	

5.1.2. “Contribució	a	la	creació	del	programa	de	postgrau	en	periodisme	a	l'escola	
Superior	de	Jornalismo	de	Maputo	(Moçambic)”	(2019–2020)	

Investigadora	principal:		 Dra.	María	Dolores	Montero	Sánchez	

Entitat	finançadora:	 	 Fundació	Autònoma	Solidària	(FAS)	

Institucions	participants:	 Càtedra	Unesco	de	Comunicació	(InCom-UAB)	i	Escola	de	
Superior	de	Jornalismo	de	Maputo	(Moçambic)	

Referència	concessió:		 	 FSXXXVI-005		

XXXVI	Convocatòria	del	Fons	de	Solidaritat	de	la	UAB	

Període	de	vigència:	 	 01–07–2019	a	30–06–2020	

Quantitat	concedida:	 	 8.000,00	€	

Investigadors/es	 participants:	 (4)	 Per	 part	 de	 la	 Càtedra	 Unesco	 de	 Comunicació	
(InComUAB):	 María	 Dolores	 MONTERO	 SÁNCHEZ;	 Maria	
COROMINAS	 PIULATS.	 Per	 part	 de	 l’Escola	 Superior	 de	
Jornalismo	 de	 Maputo	 (Moçambic):	 Tomás	 José	 JANE,	
Eulalio	MABUIE.		
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5.2. Participats	per	membres	de	l’InCom-UAB	

	

5.2.1. “El	multilingüismo	de	la	ficción	audiovisual	y	sus	traducciones	para	España	en	
plataformas	digitales:	(MUFiTAVi).”	(2019–2021)	

Projecte	d’R+D:	 	Modalitat:	“Generació	de	coneixement”.	Convocatòria	
2018.		

Investigador	principal:		 	Patrik	Zabalbeascoa	(Universitat	Pompeu	Fabra,	
Departament	de	Traducció	i	de	Ciències	del	Llenguatge,	
Univeristat	Pomepu	Fabra)	

Entitat	finançadora:	 Ministeri	de	Ciència,	Innovació	i	Universitats,	Govern	
d’Espanya		

Institucions	participants:	 Universitat	Pompeu	Fabra	(UPF);	Universitat	Autònoma	de	
Barcelona	(UAB)	

Referència	concessió:	 	 PGC2018-099823-B-100	

Període	de	vigència:		 	 2019	a	2021	

Quantitat	concedida:		 	 26.620,00	€	

Investigadors/es	participants:		 	(5;	1	forma	part	del	l’InCom-UAB:	Laura	SANTAMARIA)	

	

5.2.2. 	“Visibilizando	el	dolor:	narrativas	visuales	de	la	enfermedad	y	storytelling	
transmedia”	(2019-2021)	

Projecte	d’R+D:	 	Modalitat:	“Reptes	d’Investigació”.	Convocatòria	2018.		

Investigador	principal:		 	Rebeca	Pardo	(Universitat	Internacional	de	Catalunya)	

Entitat	finançadora:	 Ministeri	de	Ciència,	Innovació	i	Universitats,	Govern	
d’Espanya		

Institucions	participants:	 Universitat	Internacional	de	Catalunya	(UIC);	Universitat	
Autònoma	de	Barcelona	(UAB)	

Referència	concessió:	 	 RTI2018-098181-A-100	

Període	de	vigència:		 	 2019	a	2021	

Quantitat	concedida:		 	 36.300,00	€	

Investigadors/es	participants:		 	(8;	1	forma	part	del	l’InCom-UAB:	Jose	Luis	TERRÓN)	
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6.	Produccions	i	col·laboracions	científiques	
	

6.1.	Edició	i	coordinació	de	llibres	

• CIVIL	I	SERRA,	Marta;	LÓPEZ,	Bernat,	eds.	(2019):	Informe	de	la	comunicación	a	Catalunya	
2017–2018	[En	línia].	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya,	col·lecció	Lexikon	Informes,	
núm.	6.	ISSN:	214-2773.	
http://ddd.uab.cat/record/214118	
	

• CATALÁN,	 Daniel;	 PEÑAFIEL,	 Carmen;	 TERRÓN,	 José	 Luis,	 coords.	 (2019):	 ¿Por	 qué	 la	
comunicación	 en	 salud	 es	 importante?	 Avances	 e	 investigación.	 Pamplona:	 Editorial	
Aranzadi	(Grup	Thomson	Reuters).	ISBN:	978-84-1309-443-4.	

	

6.2.	Capítols	de	llibre	

Publicats	oficialment	el	2018	i	amb	difusió	el	2019	
• HUERTAS	 BAILÉN,	 Amparo	 (2018):	 “Tendencias	 investigativas	 sobre	 la	 relación	 entre	

migración,	interconexión	global	e	hibridación	cultural”	[En	línia],	a	ALCÁNTARA,	Manuel;	
GARCÍA	MONTERO,	Mercedes;	 SÁNCHEZ	 LÓPEZ,	 Francisco,	 coords.:	Migraciones:	Memoria	
del	56º	Congreso	Internacional	de	Americanistas.	Salamanca:	Ediciones	Universidad	de	
Salamanca,	pàg.	204–212.	
https://ddd.uab.cat/record/202575	

	
Publicats	oficialment	el	2019	
• BERGÉS	 SAURA,	 Laura	 (2019):	 “Drets	 televisius	 i	 servei	 públic”,	 a	 CIVIL	 I	 SERRA,	 Marta;	

LÓPEZ,	 Bernat,	 eds.:	 Informe	 de	 la	 comunicación	 a	 Catalunya	 2017–2018	 [En	 línia].	
Barcelona:	 Generalitat	 de	 Catalunya,	 col·lecció	 Lexikon	 Informes,	 núm.	 6,	 pàgs.	 91–
108.	ISSN:	214-2773.	
https://ddd.uab.cat/record/214125	

	
• CIVIL	 I	 SERRA,	 Marta	 (2019):	 “Els	 graduats	 en	 comunicació:	 quin	 rol	 poden	 jugar	 en	

l’ensenyament	de	la	competència	informacional	i	mediàtica	a	les	escoles?”,	a	RECODER,	
Maria	 José,	 ed.	 (2019):	 Com	 formar	 ciutadans	 crítics?	 Alfabetització	 informacional	 i	
mediàtica	[En	línia].	Bellaterra:	Institut	de	la	Comunicació	de	la	Universitat	Autònoma	
de	Barcelona	(InCom-UAB);	col·lecció	InCom-UAB	Publicacions,	núm.	18,	pàg.	106–124.	
ISBN	978-84-120344-3-1.	
https://ddd.uab.cat/record/213105	

	
• CIVIL	 I	 SERRA,	Marta	 (2019):	 “La	 recerca	en	comunicació”,	a	CIVIL	 I	 SERRA,	Marta;	LÓPEZ,	

Bernat,	eds.:	 Informe	de	 la	comunicació	a	Catalunya	2017–2018	 [En	 línia].	Barcelona:	
Generalitat	 de	 Catalunya,	 col·lecció	 Lexikon	 Informes,	 núm.	 6,	 pàgs.	 109–126.	 ISSN:	
214-2773.	
https://ddd.uab.cat/record/214126	
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• CIVIL	 I	 SERRA,	Marta;	 LÓPEZ,	 Bernat	 (2019):	 “Introducció”,	 a	 CIVIL	 I	 SERRA,	Marta;	 LÓPEZ,	

Bernat,	eds.:	 Informe	de	 la	comunicació	a	Catalunya	2017–2018	 [En	 línia].	Barcelona:	
Generalitat	de	Catalunya,	col·lecció	Lexikon	Informes,	núm.	6,	pàgs.	15–21.	ISSN:	214-
2773.	
https://ddd.uab.cat/record/214120	
	

• CONTRERAS	ESPINOSA,	Ruth;	RIBES	 I	GUÀRDIA,	Xavier	 (2019):	 “El	 videojoc”,	 a	CIVIL	 I	 SERRA,	
Marta;	 LÓPEZ,	 Bernat,	 eds.:	 Informe	 de	 la	 comunicació	 a	 Catalunya	 2017–2018	 [En	
línia].	Barcelona:	Generalitat	de	Catalunya,	col·lecció	Lexikon	 Informes,	núm.	6,	pàgs.	
257–266.	ISSN:	214-2773.	
https://ddd.uab.cat/record/214134	
	

• CORBELLA	CORDOMÍ,	Joan	(2019):	“La	premsa”,	a	CIVIL	I	SERRA,	Marta;	LÓPEZ,	Bernat,	eds.:	
Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya	2017–2018	[En	línia].	Barcelona:	Generalitat	de	
Catalunya,	col·lecció	Lexikon	Informes,	núm.	6,	pàgs.	129–160.	ISSN:	214-2773.	
https://ddd.uab.cat/record/214127	
	

• CORREIA,	 Pedro;	 GARCÍA	 MEDINA,	 Irene;	 GONZÁLEZ	 ROMO,	 Zahaira	 Fabiola	 (2019):	
“Entrepreneurship	 and	 Innovation	 in	 Tourism	 E-Businesses:	 Their	 Relationships	With	
Their	 Audiences”	 [En	 línia],	 a	 TEIXEIRA,	 Sérgio	 Jesus;	 MATOS	 FERREIRA,	 João,	 eds.:	
Multilevel	Approach	to	Competitiveness	 in	the	Global	Tourism	Industry.	 IGI	Global,	18	
pàgs.	 ISBN13:	 9781799803652;	 EISBN13:	 9781799803676.	 DOI:	 10.4018/978-1-7998-
0365-2.ch010.	
https://bit.ly/2Pw9KTp	
	

• FERRÉ	PAVIA,	Carme	(2019):	“Espais	comunicatius	i	llengua”,	a	CIVIL	I	SERRA,	Marta;	LÓPEZ,	
Bernat,	eds.:	Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya	2017–2018	[En	línia].	Barcelona:	
Generalitat	de	Catalunya,	col·lecció	Lexikon	Informes,	núm.	6,	pàgs.	25–38.	ISSN:	214-
2773.	
https://ddd.uab.cat/record/214121	
	

• HUERTAS	 BAILÉN,	 Amparo,	 eds.	 (2019):	 “Migrantes	 en	 el	 entorno	 digital:	 espacios	 y	
conexiones”,	 a	 ROCCO,	 Valerio,	 coord.:	 Éxodos	 y	 geopolíticas.	 Madrid:	 Editorial	
Dykinson.	ISBN:	978-84-1324-351-1;	ISBN	electrònic:	978-84-1324-372-6.	

	
• HUERTAS	 BAILÉN,	 Amparo,	 eds.	 (2019):	 “Presentació”,	 a	 CIVIL	 I	 SERRA,	 Marta;	 LÓPEZ,	

Bernat,	eds.:	 Informe	de	 la	comunicació	a	Catalunya	2017–2018	 [En	 línia].	Barcelona:	
Generalitat	de	Catalunya,	 col·lecció	Lexikon	 Informes,	núm.	6,	pàgs.	9–12.	 ISSN:	214-
2773.	
http://ddd.uab.cat/record/2141119	

	
• LUNA,	 Maria	 (2019):	 “Mapping	 heterotopias	 in	 Colombian	 documentary	 films”,	 a	

VILLARMEA	 ÁLVAREZ,	 Iván;	 ROSÁRIO,	 Filipa,	 eds.:	 New	 approaches	 to	 cinematic	 space.	
Londres:	Routledge,	pàgs.	166–178.	
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• MORAGAS	 I	 SPÀ,	Miquel	 de	 (2019):	 “Presentació	 de	 Joaquim	Maria	 Puyal	 i	Ortiga”	 [En	
línia],	 a	 PUYAL	 I	 ORTIGA,	 Joaquim	 Maria;	 MORAGAS	 I	 SPÀ,	 Miquel	 de:	 Doctor	 ‘honoris	
causa’	 Joaquim	 Maria	 Puyal	 i	 Ortiga.	 Discurs	 llegit	 a	 la	 cerimònia	 d’investidura	
celebrada	 a	 la	 sala	 d’actes	 de	 l’edifici	 Rectorat	 el	 dia	 7	 de	 maig	 de	 l’any	 2019.	
Bellaterra	(Cerdanyola	del	Vallès):	Universitat	Autònoma	de	Barcelona,	pàgs.	5–14.	
https://ddd.uab.cat/record/204768 

	
• RAMÍREZ	LEYVA,	Flor	Micaela;	TERRÓN,	José	Luis;	(2019):	“Visibilidad	de	mujeres	y	paridad	

de	 género	 en	 las	 noticias	 sobre	 salud	 en	 la	 televisión	mexicana”,	 a	 CATALÁN,	 Daniel;	
PEÑAFIEL,	 Carmen;	 TERRÓN,	 José	 Luis,	 coords.:	 ¿Por	 qué	 la	 comunicación	 en	 salud	 es	
importante?	 Avances	 e	 investigación.	 Pamplona:	 Editorial	 Aranzadi	 (Grup	 Thomson	
Reuters).	
	

• SANTAMARIA,	 Laura	 (2019):	 “Researching	 the	 Presence	 of	 Third	 Languages	 (L3)	 in	 AV	
Fiction	with	 the	Trafilm	Tool”,	a		ESPASA,	Eva;	CORRIUS,	Montse;	ZABALBEASCOA,	Patrick,	
eds.:	Translating	Audiovisuals	in	a	Kaleidoscope	of	Languages.		Peter	Lang.	

	
• SANTAMARIA,	 Laura	 (2019):	 “Professional	 Perspectives	 on	 Multilingual	 Films:	 In	

Conversation	 with	 Isona	 Passola,	 Alex	 Brendemühl	 and	 Lluís	 Comes”,	 a	 ESPASA,	 Eva;	
CORRIUS,	 Montse;	 ZABALBEASCOA,	 Patrick,	 eds.:	 Translating	 Audiovisuals	 in	 a	
Kaleidoscope	of	Languages.	Peter	Lang.	
	

• SANTAMARIA,	 Laura	 (2019):	“L3=L2	¿Qué	 hacemos	 con	 el	 intérprete	 no	 profesional?.	
Intérpretes	de	Cine.	Análisis	del	papel	mediador	en	la	ficción	audiovisual”,	a		MONTERO	
DOMÍNGUEZ,	 Xoán,	 ed.:	Studien	 zur	 romanischen	 Sprachwissenschaft	 und	
interkulturellen	Kommunikation,	137,	Peter	Lang,	pàgs.	55–80.	ISBN:	978-3-631-79446-
3.	
	

• TERRÓN	 BLANCO,	 José	 Luis;	 MOGGIA,	 Leonardo	 (2019):	 “Una	 revisión	 de	 los	 originales	
sobre	 comunicación	 y	 el	 VIH/sida	 en	 la	 base	 de	 datos	 Scopus”,	 a	 CATALÁN,	 Daniel;	
PEÑAFIEL,	 Carmen;	 TERRÓN,	 José	 Luis,	 coords.:	 ¿Por	 qué	 la	 comunicación	 en	 salud	 es	
importante?	 Avances	 e	 investigación.	 Pamplona:	 Editorial	 Aranzadi	 (Grup	 Thomson	
Reuters),	pàgs.	302–219.	ISBN:	978-84-1309-443-4.	
	

	
6.3.	Articles	a	revistes	científics		

• ABDELAZIM	 MOHAMED,	 Nada	 Bahgat;	 GARCÍA	 MEDINA,	 Irene;	 GONZÁLEZ	 ROMO,	 Zahaira	
(2019):	“E-commerce	vs.	tienda	física.	El	packaging	como	elemento	de	influencia	en	la	
compra”	 [En	 línia].	 Revista	 Internacional	 de	 Investigación	 e	 Innovación	 Tecnológica	
(RIIIT),	vol.	7,	núm.	38,	maig-juny.	ISSN:	2007-9753		
https://bit.ly/2WmbfEQ	

	
• CONTRERARS-ESPINOSA,	 Ruth	 S.;	 SERRA,	 Ángel;	 TERRÓN,	 José	 Luis	 (2019):	 “Games	 and	

ADHD-ADD:	A	 Systematic	Mapping	 Study”	 [En	 línia].	Acta	 Ludologica,	 vol.	 2,	 num.	 2,	
pàgs.	4–27.	ISSN	2585-8599;	e-ISSN	2585-9218.	
https://ddd.uab.cat/record/218036	
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• ESTABLÉS,	María	José;	GUERRERO	PICO,	María	del	Mar;	CONTRERAS	ESPINOSA,	Ruth	S.	(2019):	

“Jugadores,	escritores	e	 influencers	en	 redes	sociales:	procesos	de	profesionalización	
entre	adolescentes	=	Gamers,	writers	and	social	media	influencers:	professionalisation	
processes	among	teenagers”	[En	línia].	Revista	Latina	de	Comunicación	Social,	núm.	74,	
pàgs.	214–236.	
http://www.revistalatinacs.org/074paper/1328/RLCS-paper1328.pdf	
	

• G.	 SEDÓ,	 Ramon	 (2019):	 “Entrevista	 a	 Víctor	 Esteban	 “Con	 las	metodologías	 ágiles	 la	
complejidad	del	proyecto	 se	 reduce	y	hacemos	participar	al	 cliente	en	el	proceso	de	
desarrollo”	[En	línia].	Revista	Mosaic.	Barcelona:	Universitat	Oberta	de	Catalunya,	18–
01–2019.	
https://mosaic.uoc.edu/2019/01/18/entrevista-a-victor-esteban-ingeniero-tecnico-de-
sistemas/	

• GODINHO-PAIVA,	 Raquel;	 	 CONTRERAS	 ESPINOSA,	 Ruth	 S.	 (2019):	 “Game	 Testing	 and	
evaluation	on	real	devices:	exploring	 in	the	case	of	the	Open	Device	Lab	community”	
[En	línia].	First	Monday,	vol.	4,	núm.	8,	agost	de	2019.	
https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/9525/8059	

	
• GONZÁLEZ	 ROMO,	 Zahaira	 Fabiola;	 VAN	 DE	 WIEL,	 Sanne	 (2019):	 “Understanding	 the	

motivations	 to	 travel	 through	 destination	 images	 and	 sources	 of	 information:	
Amsterdam	and	its	relationship	with	the	Spanish	people”	[En	línia].	Tourism	Today,	vol.	
18,	núm.	18,	pàgs.	129–161.	ISSN:	1450-0906.	
https://bit.ly/3ciBF2U	

	
• PAIVA	GORDINHO,	Paiva;	CONTRERAS-ESPINOSA,	Ruth	Sofia	(2019):	“Online	user	reviews	as	a	

design	strategy	for	global	communities:	Contributions	of	the	Open	Device	Labs	case”.	
International	Journal	of	Interactive	Mobile	Technologies,	vol.	13,	núm.	11,	pàgs.	70–84.	
ISSN:	1865-7923.	
	

• PAIVA	 GORDINHO,	 Paiva;	 CONTRERAS-ESPINOSA,	 Ruth	 Sofia	 (2019):	 “Game	 testing	 and	
evaluation	on	real	devices:	exploring	 in	the	case	of	the	Open	Device	Lab	community”	
[En	 línia].	 First	 Monday,	 2019,	 vol.	 24	 núm.	 8.	 ISSN:	 1396-0466.	 doi	
https://doi.org/10.5210/fm.v24i8.9525	
https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/9525	
	

• SCOLARI,	Carlos	Alberto;	CONTRERAS-ESPINOSA,	Ruth	Sofia	(2019):	“How	do	teens	learn	to	
play	video	games?	Journal	of	Information	Literacy,	vol.	13,	núm.	1	(2019),	pàgs.	45-–61.	
ISSN	1750-5968.	
https://repositori.upf.edu/handle/10230/42541	

	
• TERRÓN	 BLANCO	 (2019):	 “Pensando	 el	 VIH	 desde	 la	 comunicación”	 [En	 línia].	 Revista	

Española	de	Comunicación	en	Salud,	Vol.	10,	núm.	2,	pàgs.	S6-–S8.	Monogràfic	sobre	
“comunicación	y	VIH”.	
https://ddd.uab.cat/record/224858	
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• TERRÓN	 BLANCO,	 José	 Luis;	 G.	 SEDÓ,	 Ramon	 (2019):	 “La	 prevención	 del	 VIH	 en	 las	

informaciones	periodísticas	relacionadas	con	Barcelona”	[En	línia].	Revista	Española	de	
Comunicación	 en	 Salud,	 Vol.	 10,	 núm.	 2,	 pàgs.	 S92–S99.	 Monogràfic	 sobre	
“comunicación	y	VIH”.	
https://ddd.uab.cat/record/224860	

	
• THEODORO,	 Hadriel;	 HUERTAS	 BAILÉN,	 Amparo	 (2019):	 “Tratamiento	 periodístico	 de	

personas	LGTBIQ+	refugiadas:	estudio	de	caso	sobre	Pride	Barcelona	2018”.	Ámbitos.	
Revista	Internacional	de	Comunicación,	número	46,	pàgs.	48–65,	tardor	de	2019.	ISSN	
1139-1979;	E	ISSN:	1988-5733.	
https://ddd.uab.cat/record/214506	

	

	

6.4.	Documents	de	recerca	

• HUERTAS	 BAILÉN,	 Amparo	 (investigadora	 principal);	 TERRÓN	 BLANCO,	 José	 Luis;	
SANTAMARINA,	Montserrat;	MARTÍNEZ	SUÁREZ,	Yolanda;	SALVADOR	AGRA,	Saleta	de	 (2019):	
Presència	 del	 diàleg	 interreligiós	 a	 la	 CCMA:	 diagnosi	 i	 elaboració	 d’indicadors	 [En	
línia].	 Bellaterra	 (Cerdanyoal	 del	 Vallès):	 Direcció	 General	 d’Afers	 Religiosos,	
Departament	de	 Justícia	 (Generalitat	de	Catalunya);	Observatori	de	 la	Comunicació	a	
Catalunya	 de	 l’Institut	 de	 la	 Comunicació	 de	 la	 Universitat	 Autònoma	 de	 Barcelona	
(OCC	InCom-UAB).	ISBN:	978-84-120344-9-3. 
https://ddd.uab.cat/record/218035 

	

	

6.5.	Participació	a	congressos,	jornades	i	seminaris	

Coordinació	de	taules	rodones	

• Taula	 rodona	 “Comunicació	 i	 promoció	 de	 la	 salut”,	 en	 el	 marc	 del	 XI	 Congreso	
Internacional	 Latina	de	Comunicación	Social.	 La	 Laguna	 (Tenerife):	Universidad	de	 La	
Laguna,	del	2	al	4–12–2019.	
Coordinadors:	 José	 Luis	 Terrón,	 director	 de	 l’SCOMLab	 Comunicació	 i	 Salut	 (InCom-
UAB);	 Carmen	 Peñafiel	 (Universidad	 del	 País	 Vasco/Euskal	 Herriko	 Unibertsitatea)	 i	
Daniel	Catalán	(Universidad	Carlos	III	de	Madrid)	

	
• Taula	 Rodona	 “La	 recerca	 emergent	 sobre	 comunicació	 a	 les	 universitats	 catalanes”,	

organitzada	 per	 la	 Societat	 Catalana	 de	 Comunicació	 (IEC),	 amb	 la	 col·laboració	 del	
Consell	 de	 l’Audiovisual	 de	 Catalunya.	 Barcelona,	 seu	 de	 l’IEC,	 10‒04‒2019,	 de	 les	
16.45	a	les	18.30h.		
Coordinadora	i	moderadora:	Marta	Civil	i	Serra	(InCom-UAB).	
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• Panel	 “Prácticas	 y	 experiencias	 de	 comunicación	 indígena.	Diálogo	de	 tecnologías	 en	

un	 entorno	 digital”	 (Community	 Communication	 and	 Alternative	 Media	 –	 CCAM	 /	
Section	 for	 the	 IAMCR	 2019).	 Conference	 International	 Association	 for	 Media	 and	
Communication	 Research	 (IAMCR)	 “Communication,	 Technology	 &	 Human	 Dignity.	
Disrupted	rights,	contested	truths”.		Madrid:	Universidad	Complutense	de	Madrid,	del	
7	a	l’11	de	juliol	de	2019.		
Coordinadora	del	Panel:	Maria	Luna.	

	
Ponències	i	comunicacions	

• BADET,	 Maria	 (2019):	 Ponent	 taula	 rodona	 “Fake	 news,	 les	 mentides	 veritables”,	
organitzat	 pel	 Grup	 de	 treball	 Periodisme	 Solidari	 del	 Col·legi	 de	 Periodistes	 de	
Catalunya	i	la	Xarxa	Antirumors.	Barcelona:	Col·legi	de	Periodistes	de	Catalunya,	26	de	
juny	de	2019,	a	les	18.30h	(Ponència	invitada).	
	

• CIVIL	 I	SERRA,	Marta	(2019):	“La	recerca	emergent	sobre	comunicació	a	 les	universitats	
catalanes.	Introducció	a	la	taula	rodona”,	X	Jornada	de	Recerca	de	la	Societat	Catalana	
de	Comunicació,	 filial	de	 l’Institut	d’Estudis	Catalans,	amb	 la	col·laboració	del	Consell	
de	 l’Audiovisual	 de	Catalunya.	 Taula	 rodona	 amb	 la	 participació	de	 Lluís	Anyó	 (URL);	
Míriam	Díez	Bosch	(URL);	Carmen	Echazarreta	 (UdG);	Mireia	Fernández-Ardèvol	 (IN3-
UOC);	Alfonso	Méndiz	 (UIC);	 Jordi	Nieto	 (UdL);	Mercè	Oliva	 (UPF).	Barcelona,	 seu	de	
l’IEC,	10‒04‒2019,	de	16.45	a	18.30h	(Participació	moderadora	taula	rodona	invitada).	
	

• CIVIL	 I	SERRA,	Marta	(2019):	“Evolució	de	la	producció	científica	a	Catalunya.	Anàlisi	de	
dues	dècades	de	tesis	doctorals	defensades	en	l’àmbit	de	la	comunicació	social	(1998–
2018).	 II	Congrés	 Internacional	de	Recerca	en	Comunicació,	organitzat	per	 la	Societat	
Catalana	de	Comunicació,	filial	de	l’Institut	d’Estudis	Catalans	(SCC-IEC).	Barcelona:	seu	
de	l’IEC,	28	de	juny	de	2019	(Comunicació).	

	
• COROMINAS,	Maria	(2019):	Ponent	sessió	inaugural	“Estat	de	la	recerca	en	comunicació.	

Què	 s’ha	 fet	 i	 què	 queda	 per	 fer?”.	 II	 Congrés	 Internacional	 de	 Recerca	 en	
Comunicació,	 organitzat	 per	 la	 Societat	 Catalana	 de	 Comunicació,	 filial	 de	 l’Institut	
d’Estudis	 Catalans	 (SCC-IEC).	 Barcelona:	 seu	 de	 l’IEC,	 28	 de	 juny	 de	 2019	 (Ponència	
invitada).	
	

• HUERTAS	BAILÉN,	Amparo	(2019):	“Inauguració	Sessió	Fotoperiodisme	amb	ulls	de	dona.	
Tribut	a	Joana	Biarnés",	organitzada	per	l’InCom-UAB,	amb	el	suport	de	la	Diplomatura	
de	 Postgrau	 de	 Fotoperiodisme	 (UAB),	 la	 fundació	 Photographic	 Social	 Vision,	 l’OCC	
InCom-UAB	 i	 la	Càtedra	Unesco	de	Comunicació	 (InCom-UAB).	Bellaterra:	Facultat	de	
Ciències	 de	 la	 Comunicació	 (UAB),	 25	 de	 març,	 10h	 (Participació	 sessió	 inaugural	
ponència	invitada).	
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• HUERTAS	 BAILÉN,	 Amparo	 (2019):	 “Presentació	 de	 l’Informe	 de	 la	 comunicació	 a	

Catalunya	 2017-2018”,	 organitzada	 per	 l’InCom-UAB,	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya,	
Naturgy	i	 la	UAB.	Amb	la	participació	del	Director	general	de	Mitjans	de	Comunicació	
de	la	Generalitat	de	Catalunya,	Ignasi	Genovès;	la	responsable	de	Comunicació	Externa	
de	 Naturgy,	 Paula	 Zapata;	 la	 vicerrectora	 de	 Comunicació	 i	 de	 Promoció,	 Virginia	
Luzón;	 la	 directora	 de	 l’InCom-UAB,	 Amparo	 Huertas	 Bailén,	 i	 la	 subdirectora	 de	
l’Observatorio	Iberoamericano	de	la	Comunicación	(UAB)	i	autora	de	l’epíleg,	Carmina	
Crusafon.	 Barcelona:	 Sala	 Cotxeres	 de	 Palau	 Robert,	 17	 de	 desembre,	 a	 les	 17.30h	
(Participació	sessió	inaugural	ponència	invitada).	
	

•  HUERTAS	BAILÉN,	Amparo	(2019):	“El	debate	sin	fin	de	la	medición	de	las	audiencias	en	el	
terreno	 audiovisual”.	 IV	 Congreso	 Internacional	 Comunicación	 y	 Pensamiento,	
organitzat	pel	Laboratorio	de	Estudios	en	Comunicación	(LADECOM),	la	Universidad	de	
Sevilla	 i	 el	 Grupo	 de	 Investigación	 en	 Estructura,	 Historia	 y	 Contenidos	 de	 la	
Comunicación	 (Grehcco).	 El	 tema	 d’aquesta	 edició	 és	 «La	 Comunicació	 Emergent».	
Sevilla:	Universidad	de	Sevilla,	10	al	12	d’abril	de	2019	(Comunicació).	
	

•  HUERTAS	 BAILÉN,	 Amparo	 (2019):	 	 “Cruzando	 culturas:	 el	 consumo	 mediático	 de	 la	
población	 migrante”	 (Audience	 Section).	 Conference	 International	 Association	 for	
Media	and	Communication	Research	(IAMCR)	“Communication,	Technology	&	Human	
Dignity.	 Disrupted	 rights,	 contested	 truths”.	 Madrid:	 Universidad	 Complutense	 de	
Madrid,	del	7	a	l’11	de	juliol	de	2019	(Comunicació).	

	
•  HUERTAS	 BAILÉN,	 Amparo	 (2019):	 	 “Comunicación,	 audiovisual	 y	 activismo:	 el	 caso	 del	

movimiento	#Metoo”,	organitzada	en	el	 curs	de	Graduació	en	Disseny	de	 l’ESPM,	en	
associació	 amb	el	 Programa	de	Postgrau	en	Comunicació	 i	 Pràctiques	de	Consum	de	
l’Escuela	Superior	de	Propaganda	y	Marketing	(PPGCOM	ESPM)	de	São	Paulo,	al	Brasil.	
Sao	Paulo	(Brasil),	12	d’agost	(Conferència	invitada).	

	
•  HUERTAS	BAILÉN,	Amparo	 (2019):	 	 “Seminari	Comunicación	y	consumo:	 reconfigurando	

las	audiencias	y	 las	minorías”,	organitzat	pel	Programa	de	Postgrau	en	Comunicació	 i	
Pràctiques	 de	 Consum	 de	 l’Escuela	 Superior	 de	 Propaganda	 y	 Marketing	 (PPGCOM	
ESPM)	 de	 São	 Paulo,	 al	 Brasil.	 Sao	 Paulo	 (Brasil),	 1–15	 d’agost	 (Ponent	 invitada	 del	
Seminari).	

	
•  HUERTAS	 BAILÉN,	 Amparo	 (2019):	 “Reflexiones	 sobre	 el	 estudio	 de	 las	 audiencias	

televisivas	desde	la	perspectiva	de	género”.	Conferència	de	clausura	del	Seminari	Cicle	
“Comunicación	 +	 Creatividad	 contra	 la	 violencia	 de	 género”,	 organitzat	 a	 la	
Universidade	 da	 Coruña	 per	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación	 en	
col·laboració	 amb	 el	 Centro	 de	 Estudos	 de	 Xénero	 e	 Feministas	 (CEXEF).	 A	 Coruña:	
Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación	 (Universidade	 A	 Coruña),	 24	 d’octubre	 de	
2019	(Ponent	invitada	del	Seminari).	

	
• HUERTAS	BAILÉN,	Amparo	(2019):	“Investigar	como	proceso	creativo”.	Ponència	de	mesa	

plenària,	 V	 Congreso	 Nacional	 TMIC-AEIC,	 “Investigar	 la	 comunicació	 en	 i	 des	 de	 la	
periferia”.	 Múrcia:	 Universidad	 	 de	 	 Murcia	 (UMU),	 21	 i	 22	 de	 novembre	 de	 2019	
(Conferència	invitada).	https://tv.um.es/video?id=141105	
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•  LUNA,	 Maria	 (2019):	 “Circulación	 de	 cine	 indígena	 en	 Europa:	 Experiencias	 de	

exhibición	 transnacional”,	 dins	 del	 panel	 “Prácticas	 y	 experiencias	 de	 comunicación	
indígena.	Diálogo	 de	 tecnologías	 en	 un	 entorno	 digital”	 (Community	 Communication	
and	 Alternative	 Media	 –	 CCAM	 /	 Section	 for	 the	 IAMCR	 2019).	 Conference	
International	 Association	 for	 Media	 and	 Communication	 Research	 (IAMCR)	
“Communication,	 Technology	 &	 Human	 Dignity.	 Disrupted	 rights,	 contested	 truths”.		
Madrid:	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid,	 del	 7	 a	 l’11	 de	 juliol	 de	 2019.	
(Comunicació	i	coordinadora	del	‘panel’).	
	

•  LUNA,	Maria	(2019):	“Comunicación	y	tecnología	como	bases	para	la	construcción	de	lo	
público”.	 Primer	 Congreso	 Nacional	 de	 Comunicación	 de	 Bogotá,	 organitzat	 per	
l’Asociación	 Colombiana	 de	 Facultades	 y	 Programas	 Universitarios	 de	 Comunicación	
(AFACOM),	conmemoración	40	aniversario.	Bogotà	 (Colòmbia),	20	 i	21	de	març	2019	
(Ponència	invitada).	
	

•  LUNA,	Maria	 (2019):	 “Archivos	 virtuales.	 Las	 rutas	 del	 operador	 Lumière	 en	 América	
Latina”.	Red	Colombiana	de	Humanidades	Digitales.	Bogotà	(Colòmbia):	Universidad	de	
los	Andes.	1	de	juny	de	2019	(Ponència).	
	

•  LUNA,	Maria	 (2019):	Micromapping	 perspectives.	 Historical	 transnationalities	 in	 Latin	
American	Cinema.	The	2019	Homer	Conference:	Anchoring	New	Cinema	History,	del	26	
al	 28	 de	 juny	 de	 2019.	 Nassau:	 University	 of	 The	 Bahamas.	 28	 de	 juny	 de	 2019	
(Ponència).	
	

•  LUNA,	Maria	(2019):	“The	return	of	the	indigenous	gaze	in	a	multi-ethnic	nation”.	10th	
Small	Cinemas	Conference.	Small	Cinemas.	Small	 Spaces.	 Lisboa	 (Portugal),	25–27	de	
setembre	de	2019	(Ponència).	
	

•  MARQUES	GONÇALVES,	Gabriela	 (2019):	 “El	 consumo	audiovisual	de	 la	población	gitana	
en	 Cataluña”.	 IV	 Congreso	 Internacional	 Comunicación	 y	 Pensamiento,	 organitzat	
Laboratorio	 de	 Estudios	 en	 Comunicación	 (LADECOM),	 la	 Universidad	 de	 Sevilla	 i	 el	
Grupo	 de	 Investigación	 en	 Estructura,	 Historia	 y	 Contenidos	 de	 la	 Comunicación	
(Grehcco).	 El	 tema	 d’aquesta	 edició	 és	 «La	 Comunicació	 Emergent».	 Sevilla:	
Universidad	de	Sevilla,	10	al	12	d’abril	de	2019	(Comunicació).	

	
•  MARQUES	GONÇALVES,	Gabriela	 (2019):	 “Identidad	étnico-cultural	y	consumo	mediático	

de	 la	 población	 gitana	 española”	 (Audience	 Section).	 Conference	 International	
Association	 for	 Media	 and	 Communication	 Research	 (IAMCR)	 “Communication,	
Technology	&	Human	Dignity.	Disrupted	rights,	contested	truths”.	Madrid:	Universidad	
Complutense	de	Madrid,	del	7	a	l’11	de	juliol	de	2019	(Comunicació).	

	
•  MARÍN	 OTTO,	 Enric	 (2019):	 “Los	 medios	 audiovisuales	 en	 Europa:	 situación	 y	

tendencias”,	 Jornada	“Los	medios	audio-visuales	y	 las	 lenguas	no	hegemónicas.	Retos	
de	futuro”,	organitzada	per	la	Ezkerraberri	Fundazioa,	Coppiters	Foundation	i	ehuGune	
(UPV/EHU).	Bilbao,	4	d’octubre	de	2019	(Conferència	principal	invitada).	
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• MARTÍNEZ	GARCÍA,	Luisa	(2019):	“From	Portable	Document	Format	to	Digital	storytelling:	

evolution	of	successful	online	journalism	in	Spain”	(Jounalism	Research	and	Education	
Section)	Conference	International	Association	for	Media	and	Communication	Research	
(IAMCR)	 “Communication,	 Technology	&	Human	Dignity.	 Disrupted	 rights,	 contested	
truths”.	 	Madrid:	Universidad	Complutense	de	Madrid,	 del	 7	 a	 l’11	de	 juliol	 de	2019	
(Comunicació).	

	
• MORAGAS	I	SPÀ,	Miquel	(2019):	“Ponent	del	Diàleg	I,	amb	Miquel	de	Moragas	i	Spà	(UAB,	

InCom-UAB),	 Carlos	 Pérez	 de	 Rozas	 (UPF)	 i	 Salvador	 Alsius	 (UPF),	moderat	 per	 Ruth	
Rodríguez	 (UPF).	 Acte	 d’homenatge	 al	 professor	 Salvador	 Alsius	 (UPF)	 i	 exdegà	 del	
Col·legi	 de	 Periodistes	 de	 Catalunya,	 en	 motiu	 de	 la	 seva	 jubilació.	 Organitzat	 pel	
Departament	de	Comunicació	de	 la	Universitat	Pompeu	Fabra.	Barcelona:	Univeristat	
Pompeu	Fabra,	1	de	març,	a	les	12h.	Participació	taula	rodona	(Ponència	invitada).	

	
• MORAGAS	I	SPÀ,	Miquel	de	(2019):	“Presentació	de	Joaquim	Maria	Puyal	i	Ortiga”.	Acte	

d’investidura	del	Doctor	‘honoris	causa’	Joaquim	Maria	Puyal	i	Ortiga.	Discurs	llegit	a	la	
cerimònia	d’investidura	celebrada	a	la	sala	d’actes	de	l’edifici	Rectorat	el	dia	7	de	maig	
de	 l’any	2019.	Bellaterra	 (Cerdanyola	del	Vallès):	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	
(Ponència	invitada).	

	
• MORAGAS	 I	 SPÀ,	 Miquel	 de	 (2019):	 Ponent	 sessió	 inaugural	 “Estat	 de	 la	 recerca	 en	

comunicació.	Què	s’ha	fet	i	què	queda	per	fer?”.	II	Congrés	Internacional	de	Recerca	en	
Comunicació,	 organitzat	 per	 la	 Societat	 Catalana	 de	 Comunicació,	 filial	 de	 l’Institut	
d’Estudis	 Catalans	 (SCC-IEC).	 Barcelona:	 seu	 de	 l’IEC,	 28	 de	 juny	 de	 2019	 (Ponència	
invitada).	

	
• MORAGAS	 I	 SPÀ,	Miquel	de	 (2019):	“Conferència	 inaugural:	 La	 investigación	aplicada	al	

disseny	 gràfic.	 Experiències	 de	 desenvolupament	 de	 disseny	 gràfic”.	 V	 Symposium	
grafica	(2019).	Barcelona:	Escola	Superior	de	Relacions	Públiques	de	Barcelona	(ESRP),	
5	de	setembre,	a	les	10h	(Ponència	invitada).	

	
• MORAGAS	 I	SPÀ,	Miquel	de	(2019):	“Ponència	recepció	Premi	Amics	de	les	Biblioteques	

(2019)”.	 17a	 Festa	 dels	 Amics	 UAB,	 al	 recinte	 Modernista	 de	 Sant	 Pau.	 Barcelona:	
Amics	 UAB;	 Consell	 Social	 UAB;	 Biblioteques	 de	 la	 UAB,	 28	 de	 novembre	 de	 2019	
(Ponència	invitada).	

 
• REGADERA	 GONZÁLEZ,	 Elisa;	 GONZÁLEZ	 ROMO,	 Zahaira	 Fabiola;	 SALVANS,	 Rejna	 (2019):	

“Influencia	 de	 las	 flagship	 store	 de	 fast	 fashion	 en	 los	 estímulos	 emocionales	 del	
consumidor	 a	 través	 de	 experiencias”.	 XI	 Congreso	 Internacional	 Latina	 de	
Comunicación	Social,	Las	nuevas	narrativas	en	el	entorno	social.	La	Laguna	(Tenerife):	
Universidad	de	La	Laguna,	5	de	desembre	de	2019	(Ponència).	

	
• SANTAMARIA	 GUINOT,	 Laura	 (2019):	 “La	 producción	 doblada	 al	 catalàn”,	 a	 “Mesa	

redondoa.	 La	 visión	 de	 la	 acadèmia:	 ¿Qué	 medios	 de	 comunicación	 audiovisuales	
necesitanos	en	 los	paises	sin	estado?”,	amb	Josu	Amezaga	(UPV/EHU)	“Les	 funciones	
de	la	televisión	pùblica”;	Elin	Haf	Gruffydd	Jones	(directora	de	Mercator	International)	
“La	 ficción	 en	 Gales”.	 Jornada	 “Los	 medios	 audio-visuales	 y	 las	 lenguas	 no	
hegemónicas.	 Retos	 de	 futuro”,	 organitzada	per	 la	 Ezkerraberri	 Fundazioa,	 Coppiters	
Foundation	i	ehuGune	(UPV/EHU).	Bilbao,	4	d’octubre	de	2019	(Ponència	invitada).	
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•  STEINBRÜGGEN,	Lydia;	TERRÓN,	José	Luis	(2019):	“Twitter	y	TCA:	una	revisión	sistemática	

en	 Scopus”.	 IX	 Congreso	 Internacional	 Latina	 de	 Comunicació	 Social.	 La	 Laguna	
(Tenerife):	Universidad	de	La	Laguna,	del	2	al	5	de	desembre	de	2019	(Comunicació).	
	

•  TERRÓN	 BLANCO,	 José	 Luis;	 MARTÍNEZ	 GARCÍA,	 Luisa	 (2019):	 “The	 post-truth	 in	 the	
conversation	of	Spanish-speaking	public	space.	An	analysis	of	#Posverdad	on	Twitter"”	
(Political	 Communication	Research	 Section).	 Conference	 International	Association	 for	
Media	and	Communication	Research	(IAMCR)	“Communication,	Technology	&	Human	
Dignity.	 Disrupted	 rights,	 contested	 truths”.	 Madrid:	 Universidad	 Complutense	 de	
Madrid,	del	7	a	l’11	de	juliol	de	2019	(Comunicació).	
	

•  TERRÓN	 BLANCO,	 José	 Luis	 (2019):	 “Ponent	 de	 la	 taula	 rodona	 per	 parlar	 sobre	 la	
indicènica	 curricular	 del	 voluntariat	 de	 la	 UAB”,	 en	 el	 marc	 del	 nou	 ‘Batec’	 del	
Programa	 de	 Salut	 de	 la	 Fundació	 Autònoma	 Solidària	 (FAS).	 Bellaterra:	 Facultat	 de	
Veterinària,	4	de	juny	de	2019,	a	les	13h	(Ponència	invitada).	

	
•  TERRÓN	BLANCO,	José	Luis	(2019):	Conferència	“Estigma,	mitjans	de	comunicación,	VIH	i	

sida”,	 organitzada	 pel	 Centre	 LGTBI	 de	 Barcelona.	 Barcelona:	 Centre	 LGTBI	 de	
Barcelona,	18	de	novembre	de	2019,	a	les	18.30h	(Ponència	invitada).	

	
•  THEODORO,	 Hadriel	 (2019):	 “Tratamiento	 periodístico	 sobre	 personas	 LGTBIQ+	

refugiadas:	el	 caso	Pride	Barcelona	2018”.	 IV	Congreso	 Internacional	Comunicación	y	
Pensamiento,	organitzat	pel	Laboratorio	de	Estudios	en	Comunicación	(LADECOM),	 la	
Universidad	de	Sevilla	i	el	Grupo	de	Investigación	en	Estructura,	Historia	y	Contenidos	
de	 la	 Comunicación	 (Grehcco).	 El	 tema	 d’aquesta	 edició	 és	 «La	 Comunicació	
Emergent».	Sevilla:	Universidad	de	Sevilla,	10	al	12	d’abril	de	2019	(Comunicació).	

	
•  THEODORO,	 Hadriel	 (2019):	 “Paradoxos	 da	 (in)visibilidade	 na	 migração	 de	 sujeitos	

LGBTIQ+	 na	 cidade	 de	 São	 Paulo”.	 VII	 Congrés	 de	 l’Associação	 Portuguesa	 de	
Antropologia	(APA).	Lisboa:	Facultat	de	Ciències	Socials	i	Humanes	(Universidade	Nova	
de	Lisboa),	del	4	al	7	de	juny	de	2019	(Comunicació).	

	
• THEODORO,	Hadriel;	COGO,	Denise	 (2019):	“Imagined"	Brazil	 in	 the	media	consumption	

of	 LGBTIQ+	 immigrants	 and	 refugees	 in	 the	 city	 of	 São	 Paulo”	 (Gender	 and	
Communication	 Section).	 Conference	 International	 Association	 for	 Media	 and	
Communication	 Research	 (IAMCR)	 “Communication,	 Technology	 &	 Human	 Dignity.	
Disrupted	rights,	contested	truths”.		Madrid:	Universidad	Complutense	de	Madrid,	del	
7	a	l’11	de	juliol	de	2019	(Comunicació).	

	

	

	



Memòria	InCom-UAB	2019	

39	
	

	

7.	Transferència:	Observatori	de	la	Comunicació	
a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB)	

	

7.1.	El	projecte	

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	 tres	
perfils	 (sector	 recerca	 i	 sector	 professional,	 o	 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		
Sílvia	Porta	i	Simó	
Ramon	G.	Sedó		
Jose	Luís	Terrón	
	
Col·laboradors/es	durant	2019	
Oriol	Girbau	(estudiant	de	Periodisme,	UAB)	(des	de	l’1-10-2019)	
	
	
Comitè	científic	i	assessor	(OCC	i	Informe)	
	
Laura	Bergés	(UdL)	
Maria	Corominas	(UAB)	
Carmina	Crusafon	(UAB)	
Carmen	Echazarreta	Soler	(UdG)	
Bernat	López	(URV)	

Miquel	de	Moragas	i	Spà	(UAB)	
Miquel	Rodrigo	(UPF)	
José	Luis	Terrón	(UAB)	
Joan	Manuel	Tresserras	(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).	

	

	
	
	
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	2017,	però	durant	el	2019	s’han	anat	revisant	els	criteris	de	selecció	
del	 material	 disponible	 i	 el	 nou	 material	 elaborat,	 amb	 l’objectiu	 garantir	 coherència	 i	
consolidar	al	màxim	el	valor	del	material	recollit	al	nostre	Observatori.	
	

7.2.	Producció	pròpia	(ordre	cronològic)	

Entrevistes	(8)	

•  CIVIL	 I	 SERRA,	 Marta	 (InCom-UAB)	 (2019):	 “Entrevista	 al	 fotoperiodista	 Kim	Manresa.	
Kim	Manresa:	‘La	nostra	societat	ha	tirat	enrere	tant	en	els	drets	dels	infants,	com	en	
els	de	la	dona	i	els	laboral’”	[En	línia].	Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	
InCom-UAB),	07–01–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/01/07/entrevista-al-fotoperiodista-kim-manresa/	

	
•  CIVIL	 I	 SERRA,	 Marta	 (InCom-UAB)	 (2019):	 “Entrevista	 a	 l’artista	 i	 graffiter	 Werens.	

Werens:	 ‘L’art	urbà	 ja	és	 la	cosa	més	 important	que	hi	ha	hagut	mai	al	mon,	a	nivell	
artístic’”	[En	línia].	Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	11–
02–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/02/11/entrevista-a-lartista-i-graffiter-werens/	

	
•  OCC	(INCOM-UAB)	(2019):	“Entrevista	a	Juan	José	Perona	Páez	(UAB).	Juan	José	Perona	

Páez:	‘La	ràdio	ha	de	fer	una	aposta	decidida	per	arribar	més	als	nens	i	als	joves’”	[En	
línia].	Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	11–02–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/03/05/entrevista-a-juan-jose-perona-paez-uab/	
	

• OCC	 (InCom-UAB)	 (2019):	 “Entrevista	 a	 Lídia	Arroyo	Prieto:	Gènere	 i	 el	 sector	 de	 les	
TIC”	 [En	 línia].	Observatori	de	 la	Comunicació	a	Catalunya	 (OCC	 InCom-UAB),	09–04–
2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/04/09/entrevista-a-lidia-arroyo-prieto-genere-i-el-
sector-de-les-tic/	
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• OCC	(InCom-UAB)	(2019):	“La	transformació	social	des	de	l’educomunicació.	Entrevista	

a	Alfredo	Cohen	Montoya”	[En	línia].	Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	
InCom-UAB),	08–05–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/05/08/la-transformacio-social-des-de-
leducomunicacio/	
	

• OCC	(InCom-UAB)	(2019):	“Construint	una	universitat	responsable.	Entrevista	a	Maria	
José	Recoder”	[En	línia].	Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	
04–06–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/06/04/construint-una-universitat-responsable/	
	

• OCC	 (InCom-UAB)	 (2019):	 “Parlant	 amb	 el	 col·lectiu	 gitano.	 Entrevista	 a	 Gabriela	
Marques	 Gonçalves”	 [En	 línia].	 Observatori	 de	 la	 Comunicació	 a	 Catalunya	 (OCC	
InCom-UAB),	03–07–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/07/03/parlant-amb-el-collectiu-gitano/	
	

• HUERTAS	 BAILÉN,	 Amparo	 (2019):	 “Internet,	 l’autopista	 de	 la	 propaganda	 jihadista.	
Entrevista	a	Rachid	ElYounoussi”	[En	línia].	Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	
(OCC	InCom-UAB),	15–10–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/10/15/internet-lautopista-de-la-propaganda-
jihadista/	
	

	
Cròniques	(30),	per	data	de	publicació:	
	
• FERRÉ	PAVIA,	Carme	(2019):	“El	consum	de	mitjans	de	comunicació	en	català”	[En	línia].	

Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	02–01–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/01/02/el-consum-de-mitjans-de-comunicacio-en-
catala/	
	

• BASQUENS,	Verónica	I.	(2019):	“El	periodisme	i	la	comunicació	a	les	Filipines”	[En	línia].	
Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	09–01–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/01/09/el-periodisme-i-la-comunicacio-a-les-filipines/	
	

• OCC	(INCOM-UAB)	(2019):	“Barcelona,	al	quart	lloc	de	les	ciutats	més	preparades	per	al	
futur	 tecnològic”	 [En	 línia].	 Observatori	 de	 la	 Comunicació	 a	 Catalunya	 (OCC	 InCom-
UAB),	12–01–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/01/12/barcelona-al-quart-lloc-de-les-ciutats-mes-
preparades-per-al-futur-tecnologic/	
	

• OCC	 (INCOM-UAB)	 (2019):	 “Les	 sèries	 de	 ficció	 com	a	 documents	 històrics”	 [En	 línia].	
Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	25–01–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/01/25/les-series-de-ficcio-com-a-documents-
historics/	
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• OCC	(INCOM-UAB)	(2019):	“La	Mobile	Week	expandeix	el	debat	social	sobre	 l’evolució	
tecnològica	 a	 tot	 el	 territorio”	 [En	 línia].	 Observatori	 de	 la	 Comunicació	 a	 Catalunya	
(OCC	InCom-UAB),	25–01–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/01/29/la-mobile-week-expandeix-el-debat-social-
sobre-levolucio-tecnologica-a-tot-el-territori/	

	
• OCC	 (INCOM-UAB)	 (2019):	 “Màrqueting	 infantil,	 com	 controlar	 el	 vertigen”	 [En	 línia].	

Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	31–01–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/01/31/marqueting-infantil-com-controlar-el-vertigen/	

	
• OCC	(INCOM-UAB)	(2019):	“Grup	Barnils	vol	recuperar	el	prestigi	social	del	periodisme”	

[En	línia].	Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	15–02–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/02/15/grup-barnils-vol-recuperar-el-prestigi-social-
del-periodisme/	

	
• HUERTAS	 BAILÉN,	 Amparo	 (2019):	 “Fake	 news:	 pràctica	 per	 corregir	 o	 símptoma	 d’un	

canvi	social?”[En	línia].	Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	
22–02–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/02/22/fake-news-practica-per-corregir-o-simptoma-
dun-canvi-social/	

	
• OCC	 (INCOM-UAB)	 (2019):	 “InfoAdex:	 la	 inversió	 publicitària	 a	 Espanya	 creix	 el	 2%	 el	

2018”	[En	línia].	Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	25–02–
2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/02/25/infoadex-la-inversio-publicitaria-a-espanya-
creix-el-2-el-2018/	

	
• HUERTAS	 BAILÉN,	 Amparo	 (2019):	 “Solidaritat	 digital:	 apunts	 a	 partir	 de	 #Metoo”	 [En	

línia].	Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	16–03–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/03/16/solidaritat-digital-apunts-a-partir-de-metoo	

	
• OCC	(INCOM-UAB)	(2019):	“Publicitat,	nous	codis	de	recepció”	[En	línia].	Observatori	de	

la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	22–03–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/03/22/publicitat-nous-codis-de-recepcio/	

	
• CIVIL	 I	SERRA,	Marta	(2019):	“La	periodista	Caddy	Adzuba,	“honoris	causa”	per	 la	UAB”	

[En	línia].	Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	25–03–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/03/25/la-periodista-caddy-adzuba-honoris-causa-per-
la-uab/	

• OCC	 (INCOM-UAB)	 (2019):	 “Fotoperiodisme	amb	ulls	de	dona.	Tribut	a	 Joana	Biarnés”	
[En	línia].	Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	27–03–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/03/27/fotoperiodisme-amb-ulls-de-dona-tribut-a-
joana-biarnes/	

	
• OCC	 (INCOM-UAB)	 (2019):	 “Consum	 i	 seguiment	 de	 la	 premsa	 comarcal”	 [En	 línia].	

Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	01–04–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/04/01/consum-i-seguiment-de-la-premsa-comarcal/	
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• OCC	(INCOM-UAB)	(2019):	“La	piratería	digital	decreix,	però	molt	lentament”	[En	línia].	

Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	26–04–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/04/26/la-pirateria-digital-decreix-pero-molt-
lentament/	

	
• OCC	 (INCOM-UAB)	 (2019):	 “Les	 startups	 a	 Barcelona,	 bones	 perspectives”	 [En	 línia].	

Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	07–05–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/05/07/les-startups-a-barcelona-bones-perspectives/	

	
• HUERTAS	 BAILÉN,	 Amparo	 (2019):	 “Crítica	 periodística	 continuada	 i	 cobertura	 de	 les	

migracions”[En	 línia].	 Observatori	 de	 la	 Comunicació	 a	 Catalunya	 (OCC	 InCom-UAB),	
10–05–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/05/10/critica-periodistica-continuada-i-cobertura-de-
les-migracions/	

	
• CIVIL	 I	SERRA,	Marta	(2019):	“El	periodista	Joaquim	Maria	Puyal,	“honoris	causa”	per	 la	

UAB”	[En	línia].	Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	17–05–
2019	
https://incom.uab.cat/occ/2019/05/17/el-periodista-joaquim-maria-puyal-honoris-
causa-per-la-uab/	

	
• HUERTAS	BAILÉN,	Amparo	(2019):	“Periodisme	polític:	cobertura	de	l’extrema	dreta”	[En	

línia].	Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	03–06–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/06/03/periodisme-politic-cobertura-de-lextrema-
dreta/	

	
• CIVIL	I	SERRA,	Marta	(2019):	“Balanç	de	la	recerca	en	comunicació	a	Catalunya”	[En	línia].	

Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	09–07–2019	
https://incom.uab.cat/occ/2019/07/09/balanc-de-la-recerca-en-comunicacio-a-
catalunya/	

	
• OCC	 (INCOM-UAB)	 (2019):	 “Últimes	 novetats	 editorials”	 [En	 línia].	 Observatori	 de	 la	

Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	08–09–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/09/08/ultimes-novetats-editorials/	

	
• OCC	(INCOM-UAB)	(2019):	“Els	poders	del	punt	de	venda	físic”	[En	línia].	Observatori	de	

la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	27–09–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/09/27/els-poders-del-punt-de-venda-fisic/	
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https://incom.uab.cat/occ/2019/10/08/periodistes-de-tribunals-el-judici-del-proces/	
	

• GIRBAU,	 Oriol	 (2019):	 “Intel·ligència	 artificial,	 a	 l’abast	 de	 tothom”	 [En	 línia].	
Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	23–10–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/10/23/intelligencia-artificial-a-labast-de-tothom/	
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• OCC	(INCOM-UAB)	(2019):	“Vetllar	per	l’autenticitat	d’una	marca”	[En	línia].	Observatori	
de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	25–10–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/10/25/vetllar-per-lautenticitat-duna-marca/	

	
• GIRBAU,	Oriol	(2019):	“Ruiz	Collantes	(UPF)	presenta	el	seu	llibre	sobre	el	relat	polític”	

[En	línia].	Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	31–10–2019.	
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el-relat-politic/	
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les-paraules/	
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línia].	Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB),	12–12–2019.	
https://incom.uab.cat/occ/2019/12/12/simona-levi-presenta-el-seu-projecte-sobre-
les-fake-news/	
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7.3.	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.	
	
El	 seu	 objectiu	 principal	 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.		

	

	
	

10a	edició	

Informe	 de	 la	 comunicació	 a	
Catalunya	2017–2018	

CIVIL	I	SERRA,	Marta;	LÓPEZ,	Bernat,	eds.	(2019):	
Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya	2017–
2018.	 Barcelona:	 Generalitat	 de	 Catalunya.	
Col·lecció	 Lexikon	 Informes,	 6.	 ISSN:	 2014-
2773.	
http://incom.uab.cat/occ/informe	
	
Accés	al	DDD-UAB:	
https://ddd.uab.cat/record/214118	

	

Suport	institucional	públic	i	patrocini	privat	

L’Informe	 de	 la	 comunicació	 a	 Catalunya	 és	 un	 projecte	 acadèmic	 de	 l’Institut	 de	 la	
Comunicació	 de	 la	 Universitat	 Autònoma	 de	 Barcelona	 (InCom-UAB),	 que	 s’ha	 pogut	
desenvolupar	gràcies	a	la	unió	del	suport	institucional	públic	de	la	Generalitat	de	Catalunya	
i	el	patrocini	privat	de	Naturgy	(Gas	Natural/Gas	Natural	Fenosa),	ininterrompudament	des	
de	la	primera	edició,	l’any	2000.	

	
	
	

	
	
	

	

	
	

	
L’Institut	 de	 la	 Comunicació	 de	 la	 Universitat	 Autònoma	 de	 Barcelona	 vetlla	 per	 deixar	
constància	d’aquest	suport	institucional	i	patrocini	privat	en	tots	els	materials	que	genera,	
vinculats	 amb	 l’Informe	 de	 la	 comunicació	 a	 Catalunya,	 ja	 sigui	 a	 l’edició	 en	 paper	 i	 als	
diversos	 formats	 digitals,	 com	a	 l’espai	 en	 línia	 de	 la	 publicació	 i	 a	 les	 notes	de	premsa	 i	
activitats	de	difusió	addicionals.	
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Paral·lelament	 al	 suport	 institucional	 de	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya	 i	 el	 patrocini	 de	
Naturgy,	 l’Informe	 de	 la	 comunicació	 a	 Catalunya	 també	 té	 altres	 modalitats	 de	
col·laboracions	específiques:	col·laboració,	subscripció	institucional,	col·laboració	científica,	
i	participació	d’autors	de	diversos	grups	de	recerca,	empreses	i	institucions.	

	

Col·laboració	de	la	Diputació	de	Barcelona	

Amb	 aquesta	 desena	 edició,	 l’InCom-UAB	 recupera	 la	 col·laboració	 de	 la	 Diputació	 de	
Barcelona,	que	històricament	havia	donat	suport	per	a	l’elaboració	del	capítol	dedicat	a	la	
comunicació	 local.	La	col·laboració	de	 la	Diputació	de	Barcelona	en	 l’edició	2017‒2018	de	
l’Informe	 s’ha	 basat	 en	 l’adquisició	 d’exemplars	 per	 distribuir-los	 a	 través	 de	 la	 Xarxa	 de	
Biblioteques	de	la	Diputació	de	Barcelona.	

	

Subscripció	Institucional	

Per	 a	 l’edició	 2017–2018,	 l’Informe	 ha	 comptat	 com	 a	 subscriptor	 institucional	 amb	 la	
Societat	 Catalana	 de	 Comunicació,	 filial	 de	 l’Institut	 d’Estudis	 Catalans	 (SCC-IEC).	 És	 la	
quarta	 vegada	 que	 aquesta	 institució	 participa	 en	 l’Informe,	 sempre	 optant	 per	 aquesta	
modalitat.	

	

	

Col·laboració	científica	

Per	 a	 la	 desena	 edició	 de	 de	 l’Informe,	 l’obra	 ha	 comptat	 també	 amb	 la	 col·laboració	
científica	de	Comscore;	Estudio	General	de	Medios	(EGM)	/	Asociación	para	la	Investigación	
de	 Medios	 de	 Comunicación	 (AIMC),	 l’Observatori	 de	 la	 Comunicació	 a	 Catalunya	 (OCC	
InCom-UAB)	i	el	Portal	de	la	Comunicació	(InCom-UAB).	

En	el	marc	del	grup	consolidat	Grup	Internacional	d’Estudis	sobre	Comunicació	i	Cultura	
(InCom-UAB)	
L’edició	 de	 l’Informe	 de	 la	 comunicació	 a	 Catalunya	 s’ha	 elaborat	 en	 el	 marc	 del	 Grup	
Internacional	d'Estudis	 sobre	Comunicació	 i	Cultura,	 reconegut	 com	a	Grup	Consolidat	de	
Recerca	per	la	Generalitat	de	Catalunya	des	de	l'any	1997	i	amb	reconeixement	vigent	per	
al	període	2017–2020	(referència	2017	SGR	760).	
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Amb	la	voluntat	d’incidir	en	una	política	de	col·laboració,	l’Informe	fomenta	la	participació	
d’investigadors	 de	 grups	 especialitzats	 en	 comunicació	 reconeguts	 per	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya,	ja	siguin	emergents	o	consolidats,	i	grups	de	recerca	de	referència.	

En	 concret,	 per	 a	 aquesta	 edició,	 l’InCom-UAB	 ha	 aconseguit	 agrupar	 entorn	 a	 aquest	
projecte	investigadors	de	set	grups	reconeguts	de	l’àmbit	de	la	comunicació,	adscrits	a	les	
ciències	 socials	 i	 les	 humanitats:	 els	 consolidats	 Grup	 Internacional	 d’Estudis	 sobre	
Comunicació	 i	 Cultura	 (InCom-UAB),	 i	 el	Grup	de	Recerca	en	Comunicació	Asterisc	 (URV),	
que	han	compartit	 la	 responsabilitat	de	 la	 tasca	d’edició	de	 l’obra;	el	Grup	de	Recerca	en	
Estructura	 i	Polítiques	de	Comunicació	Daniel	 Jones	 (UAB);	el	Grup	de	Recerca	en	 Imatge,	
So	 i	 Síntesi	 (UAB);	 el	 Grup	 de	 Recerca	 en	 Periodisme	 (UPF);	 la	 Unitat	 d’Investigació	 en	
Comunicació	 Audiovisual	 (UPF),	 i	 l’emergent	 Grup	 de	 Recerca	 en	 Transformacions	 en	 els	
Mitjans	Audiovisuals	i	les	seves	Implicacions	(UdL).	També	s’ha	comptat	amb	la	participació	
d’un	vuitè	grup	consolidat,	Network	and	Data	Science	(URV),	adscrit	a	l’àmbit	científic	de	les	
enginyeries	i	l’arquitectura,	que	aporta	expertesa	en	l’estudi	sobre	l’explotació	i	l’anàlisi	de	
dades	massives.	

	
Participació	d’autors	de	22	institucions	
L’Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya	2017−2018	ha	comptat	amb	la	participació	
d’autors	de	vint-i-dues	institucions,	entre	grups	de	recerca,	universitats	públiques	i	
privades,	empreses	i	fundacions:	

– Blackpool	Digital	
– Escola	Superior	de	Cinema	i	Audiovisuals	de	Catalunya	(ESCAC,	UB)	
– Eurecat	–	Cetnre	Tecnològic	de	Catalunya	
– Grup	Comunicació	i	Responsabilitat	Social	(Comress	InCom-UAB)	
– Grup	de	Recerca	en	Comunicació	Asterisc	(URV)	
– Grup	de	Recerca	en	Comunicació	Política,	Mitjans	i	Democràcia	(POLCOM,	UPF)	
– Grup	de	Recerca	en	Estructura	i	Polítiques	de	Comunicació	Daniel	Jones	(UAB)	
– Grup	de	Recerca	en	Imatge,	So	i	Síntesi	(GRISS,	UAB)	
– Grup	de	Recerca	en	Transformacions	en	Mitjans	Audiovisuals	i	les	seves	

Implicacions	en	el	Desenvolupament	Polític,	Cultural	i	Social	(TRAMA,	UdL)	
– Grup	de	Recerca	Netword	and	Data	Science	(URV)	
– Grup	Enderrock	
– Grup	Internacional	d’Estudis	sobre	Comunicació	i	Cultura	(InCom-UAB)	
– Observatori	de	Comunicació,	Videojocs	i	Entreteniment	(InCom-UAB	/	UVic-UCC)	
– Observatori	de	la	Producció	Audiovisual	(OPA,	UPF)	
– Observatorio	Iberoamericano	de	la	Comunicación	(UAB)	
– Unitat	d’Investigació	en	Comunicació	Audiovisual	(UNICA,	UPF)	
– Universitat	Autònoma	de	Barcelona	(UAB)	
– Universitat	de	Barcelona	(UB)	
– Universitat	de	Lleida	(UdL)	
– Universitat	de	Vic	–	Universitat	Central	de	Catalunya	(UVic-UCC)	
– Universitat	Pompeu	Fabra	(UPF)	
– Universitat	Rovira	i	Virgili	(URV)	
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L’equip	editor,	el	comitè	científic	i	els	autors	
	
L’Informe	2017–2018	manté	el	caràcter	d’obra	col·lectiva,	liderada	per	l’InCom-UAB,	amb	la	
participació	d’autors	experts,	provinents	de	diverses	universitats	catalanes,	grups	i	centres	
de	recerca,	públics	i	privats,	i	d’àmbits	professionals	i	sector	empresarial.	
	
Un	 dels	 principals	 valors	 de	 l’Informe	 de	 la	 comunicació	 a	 Catalunya	 és	 que	 cada	 capítol	
aporta	 recerca	 original,	 elaborada	 en	 exclusiva	 per	 a	 l’obra.	 La	 tasca	 d’edició	 del	 seu	
contingut	permet	que	el	 lector	 trobi	crides	entre	capítols	que	 interrelacionen	els	diversos	
textos	 que	 conformen	 l’obra	 entre	 ells,	 aportant	 profunditat	 en	 cada	 un	 dels	 temes	
principals	abordats	pel	llibre.	
	

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	
Marc	Espín	
Isabel	Fernández	Alonso	
Carme	Ferré	Pavia	

Lluís	Gendrau	
Frederic	Guerrero	
Amparo	Huertas	Bailén	
Daniel	Jariod	
Carles	Llorens	Maluquer	
Bernat	López	
Marta	Montagut	
Carlota	M.	Moragas-Fernández	
Xavier	Ribes	
Ruth	S.	Contreras	Espinosa		
Miquel	Vidal	Villoria	
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	 Estructura	i	sumari	de	la	publicació	

 
	
Presentació	
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)	

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)	
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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)	
	

	

Edició	i	correcció	dels	textos	

L’InCom-UAB	ha	encarregat	la	correcció	i	assessorament	lingüístic	a	l’equip	de	LlenguaViva,	
format	per	Marta	G.	Avellanda,	Jordi	Martí	Fitó	i	Núria	Vila	i	Ortells.	A	partir	de	l’experiència	
d’edicions	anteriors,	l’InCom-UAB	i	l’equip	de	LlenguaViva	han	elaborat	dos	documents	d’ús	
intern.	Per	una	banda,	el	Manual	de	l’autor,	que	recull	les	pautes	d’estil	a	l’hora	d’elaborar	
els	capítols.	De	l’altra,	el	Manual	del	corrector,	una	eina	de	treball	entre	els	correctors	i	els	
editors,	 amb	 els	 acords	 interns	 en	 l’ús	 de	 terminologia	 i	 altres	 elements	 ortotipogràfics	 i	
d’estil.		
	
Durant	 les	 diverses	 edicions	 de	 l’Informe,	 l’equip	 sempre	 s’ha	 basat	 en	 les	 normes	 de	
l’acadèmia	 catalana,	 l’Institut	 d’Estudis	 Catalans,	 que	 han	 permès	 que	 l’obra,	 tot	 i	 que	
pretén	mantenir	l’estil	de	cada	autor	o	equip	d’autors,	aporti	un	unificació	en	el	procés	de	
citació	i	edició	global	de	l’obra.	
	
Una	aposta	per	un	ús	no	sexista	del	llenguatge	i	per	evitar	anglicismes	
Com	a	novetat,	l’equip	d’editors	i	correctors	ha	apostat	per	un	ús	no	sexista	en	els	diversos	
capítols	 de	 l’Informe,	 i	 s’ha	 fet	 un	 esforç,	 com	 en	 edicions	 anteriors,	 per	 proposar	
alternatives	 a	 diversos	 anglicismes	 que	 estan	 molt	 extensos	 en	 alguns	 àmbits	 de	 la	
comunicació	social,	especialment	en	l’audiovisual,	el	de	les	tecnologies	de	la	informació	i	la	
comunicació,	i	el	d’internet	de	les	coses.	A	tall	d’exemple,	hem	utilitzat	dades	massives	com	
a	equivalent	a	big	data,	reproducció	en	línia	en	comptes	de	dir	streaming,	notícies	falses	o	
enganyoses	 per	 fake	 news	 i	 verificació	 de	 fets	 i	 notícies	 per	 traduir	 el	 concepte	 fact	
checking.	
	

Disseny,	maquetació	i	producció	editorial	

El	disseny	i	la	maquetació	de	l’Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya	2017–2018	és	assumit	
per	l’equip	de	l’InCom-UAB,	en	coordinació	amb	els	responsables	de	producció	editorial	de	
la	 col·lecció	 Lexikon	 Informes	 de	 la	 Direcció	 General	 de	 Difusió	 del	 Departament	 de	 la	
Presidència	de	la	Generalitat	de	Catalunya.	

	



Memòria	InCom-UAB	2019	

52	
	

	
Publicació	periòdica	amb	ISSN	

L’Informe	 de	 la	 comunicació	 a	 Catalunya	 té	 des	 de	 l’edició	 2009–2010	 una	 referència	
bibliogràfica	 internacional	 ISSN,	que	correspon	a	 la	categoria	de	publicacions	periòdiques.	
En	 les	 primeres	 cinc	 edicions,	 l’Informe	 havia	 obtingut	 tractament	 de	 llibre,	 amb	 els	
corresponents	codis	ISBN	per	a	cada	una	de	les	edicions.	
	
En	format	paper,	en	format	pdf	

L’Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya	s’edita	en	format	paper	i	en	pdf,	sempre	en	accés	
obert	 i	gratuït.	Durant	 les	edicions	2007–2008	a	2013‒2014	també	es	va	editar	en	format	
de	 llibre	 digital	 e-Pub.	 D’aquesta	 manera	 l’InCom-UAB	 treballa	 en	 compliment	 de	 la	
recomanació	de	la	Comissió	Europea	de	transferir	en	obert	els	coneixements	que	general,	i	
els	posa	a	disposició	de	total	la	societat	en	general.	
	
L’acte	oficial	de	presentació	

L’acte	oficial	de	presentació	de	 l’Informe	de	 la	comunicació	a	Catalunya	2017–2018	es	va	
celebrar	a	la	Sala	Cotxeres	de	Palau	Robert,	el	17	de	desembre,	a	les	17.30.	Va	ser	presidit	
pel	 director	 general	 de	 Mitjans	 de	 Comunicació	 de	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya,	 Ignasi	
Genovès,	amb	la	participació	de	la	responsable	de	comunicació	externa	de	Naturgy,	Paula	
Zapata;	 la	 vicerectora	 de	 Comunicació	 i	 de	 Promoció	 de	 la	 Universitat	 Autònoma	 de	
Barcelona,	Virginia	Luzón;	la	directora	de	l’InCom-UAB,	Amparo	Huertas	Bailén;	i	de	l'autora	
de	l'epíleg	de	l'obra	i	membre	del	consell	acadèmic	Carmina	Crusafon.	

	
©	Oriol	Girbau	/	InCom-UAB	

Taula	 presidencial	 (d’esquerra	 a	 dreta):	 Amparo	 Huertas	 Bailén,	 directora	 de	 l’InCom-UAB;	
Paula	 Zapata,	 responsable	 de	 Comunicació	 externa	 de	 Naturgy;	 Ignasi	 Genovès,	 director	
general	de	Mitjans	de	Comunicació	de	la	Generalitat	de	Catalunya;	Virginia	Luzón,	vicerectora	
de	Comunicació	i	de	Promoció	(UAB);	Carmina	Crusafon,	autora	de	l’epíleg	de	l’obra	i	membre	
del	consell	acadèmic.	
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©	Valerio	della	Sala	/	InCom-UAB	

Autoritats	 amb	 l’equip	 de	 l’Informe	 assistent	 (d’esquerra	 a	 dreta):	 Tomàs	 Fabregat,	 director	 de	 la	
Biblioteca	de	Comunicació	i	Hemeroteca	General	(UAB)	i	membre	de	l’equip	del	DDD-UAB;	Marc	Espín,	
coautor;	 Isabel	 Fernández	 Alonso,	 coautora;	 Miquel	 Vidal	 Villoria,	 coautor;	 Mercè	 Díez,	 coautora;	
Bernat	López,	coeditor	i	coautor;	Paula	Zapata,	responsable	de	comunicació	externa	de	naturgy;	Jordi	
Martí	 Fitor,	 corrector	 i	 membre	 de	 LlenguaViva;	 Marta	 G.	 Avellaneda,	 correctora	 i	 membre	 de	
LlenguaViva;	 Núria	 Vila	 i	 Ortells,	 coorectora	 i	 membre	 de	 LlenguaViva;	 Frederic	 Guerrero-Solé,	
coautor;	 Carlota	 M.	 Moragas-Fernández,	 coautora;	 Miquel	 de	 Moragas	 i	 Spà,	 fundador	 i	 primer	
director	 de	 l’InCom-UAB	 i	 creador	 de	 l’Informe;	 Marta	 Civil	 i	 Serra,	 coeditora	 i	 coautora;	 Ignasi	
Genovès,	director	general	de	Mitjans	de	Comunicació	de	la	Generalitat	de	Catalunya;	Miquel	Gómez,	
excoordinador	general	de	l’InCom-UAB;	Amparo	Huertas	Bailén,	directora	de	l’InCom-UAB	i	coautora;	
José	 Luis	 Terrón,	 exdirector	 i	 investigador	 de	 l’InCom-UAB;	 Carmina	 Crusafon,	 coautora;	 Frederic	
Pahisa,	 membre	 de	 la	 junta	 de	 la	 Societat	 Catalana	 de	 Comunicació,	 filial	 de	 l’Institut	 d’Estudis	
Catalans;	Virginia	Luzón,	vicerectora	de	Comunicació	i	de	Promoció	de	la	UAB.	
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7.4.	Jornada	homenatge	a	Joana	Biarnés	
	
L’InCom-UAB	va	organitzar	una	activitat	de	divulgació	científica	adreçada	a	estudiants	de	la	
UAB,	 per	 retre	 homenatge	 a	 Joana	 Biarnés	 (1935-2018),	 “Fotoperiodisme	 amb	 ulls	 de	
dona”.	L’acte,	celebrat	el	25	de	març	de	2019,	va	comptar	amb	el	suport	de	la	Diplomatura	
de	Fotoperiodisme	de	 la	UAB	 i	 la	 fundació	Photographic	 Social	Vision,	 a	més	a	més	de	 la	
col·laboració	 de	 l’OCC	 InCom-UAB,	 la	 Càtedra	 UNESCO	 de	 Comunicació	 (InCom-UAB)	 i	 la	
Facultat	de	Ciències	de	la	Comunicació	(UAB).		

	
	

	
Més	informació	sobre	la	Jornada:	
Crònica	completa	de	la	jornada:	
https://incom.uab.cat/occ/2019/03/27/fotoperiodisme-amb-ulls-de-dona-tribut-a-
joana-biarnes/	
	
Vídeo	de	la	jornada:	
https://www.youtube.com/watch?v=wDbGQgGyV58&feature=emb_title	
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8.	Transferència:	Portal	de	la	Comunicació	
(InCom-UAB)	

	

8.1.	El	projecte		
	
L'InCom-UAB	 va	 posar	 en	 línia	 el	 Portal	 de	 la	 Comunicació	 (InCom-UAB)	 el	 8	 de	març	 de	
2001.	 En	 els	 seus	 18	 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	 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.	
	
	
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	híper-connectivitat.	

	
 Amb el suport de 
 

 
 
	
Producció	de	continguts	propis	i	activitat	realitzada	

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	2019	s’han	
elaborat	un	total	de	23	documents	acadèmics	de	producció	pròpia.	
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8.2.	Producció	pròpia	(ordre	cronològic)	

Dossiers	(22),	per	data	de	publicació:	

• FERRÉ	 PAVIA,	 CARME	 (COMRESS	 INCOM-UAB)	 (2019):	 “La	 cobertura	 mediática	 de	 la	
ablación,	sesgada	y	paternalista”	[En	línia].	Portal	de	la	Comunicación	(InCom-UAB),	10	
de	gener.	ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/la-cobertura-mediatica-de-la-ablacion-sesgada-y-
paternalista/?lang=es	

	
• PORTAL	DE	LA	COMUNICACIÓN	(INCOM-UAB)	(2019):	“Lolo	Rico	In	Memoriam	(1935-2019)”	

[En	línia].	Portal	de	la	Comunicación	(InCom-UAB),	20	de	gener.	ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/lolo-rico-in-memoriam-1935-2019/?lang=es	

	
• PORTAL	 DE	 LA	 COMUNICACIÓN	 (INCOM-UAB)	 (2019):	 “Jonas	Mekas:	 Reminiscencias	 de	 un	

viaje	a	Lituania	(1922-2019)”	[En	línia].	Portal	de	la	Comunicación	(InCom-UAB),	25	de	
gener.	ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/jonas-mekas-reminiscencias-de-un-viaje-a-lituania-
1922-2019/?lang=es	

	
• CIVIL	 I	 SERRA,	 Marta	 (OCC	 InCom-UAB)	 (2019):	 “Entrevista	 al	 fotoperiodista	 Kim	

Manresa”	[En	línia].	Portal	de	la	Comunicación	(InCom-UAB),	26	de	gener.	ISSN:	2014-
0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/entrevista-al-fotoperiodista-kim-manresa/?lang=es	

	
• PORTAL	DE	LA	COMUNICACIÓN	(INCOM-UAB):	“Michel	Legrand,	les	parapluies	de	Cherbourg	

(1932-2019)”	 [En	 línia].	 Portal	 de	 la	 Comunicación	 (InCom-UAB),	 29	 de	 gener.	 ISSN:	
2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/michel-legrand-les-parapluies-de-cherbourg-1932-
2019/?lang=es	

	
• OCC	 (INCOM-UAB)/PORTAL	DE	 LA	COMUNICACIÓN	 (INCOM-UAB):	 “Màrqueting	 infantil,	 com	

controlar	el	vertigen”	[En	línia].	Portal	de	la	Comunicación	(InCom-UAB),	12	de	febrer.	
ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/marqueting-infantil-com-controlar-el-
vertigen/?lang=es	

	
• GÓMEZ	 PRADA,	 Hernando	 C.	 (2019):	 “Andrés	 Sánchez	 Braun:	 Ser	 corresponsal	

internacional	en	Asia	oriental”	[Entrevista	a	Andrés	Sánchez	Braun,	corresponsal	de	la	
Agencia	EFE	en	Seúl	(Corea	del	sur)]	[En	línia].	Portal	de	la	Comunicación	(InCom-UAB),	
12	de	febrer.	ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/andres-sanchez-braun-ser-corresponsal-
internacional-en-asia-oriental/?lang=es	
	

• HUERTAS	 BAILÉN,	 Amparo	 (2019):	 “Reflexión	 y	 análisis	 sobre	 la	 profesión	 periodística”	
[En	línia].	Portal	de	la	Comunicación	(InCom-UAB),	10	de	març.	ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/reflexion-y-analisis-sobre-la-profesion-
periodistica/?lang=es	
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• HUERTAS	BAILÉN,	Amparo	(OCC	InCom-UAB)	(2019):	“Fake	news:	pràctica	per	corregir	o	
símptoma	d’un	canvi	social?”	[En	línia].	Portal	de	la	Comunicación	(InCom-UAB),	10	de	
març.	ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/fake-news-practica-per-corregir-o-simptoma-dun-
canvi-social/?lang=es	

	
• THEODORO,	 Hadriel	 (2019):	 “Sobre	 (in)visibilidades	 en	 la	 migración	 de	 personas	

LGBTIQ+”	[En	 línia].	Portal	de	 la	Comunicación	(InCom-UAB),	23	de	març.	 ISSN:	2014-
0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/sobre-invisibilidades-en-la-migracion-de-personas-
lgbtiq/?lang=es	

	
• CIVIL	 I	 SERRA,	Marta	 (OCC	 InCom-UAB)	 (2019):	 “La	 periodista	 Caddy	 Adzuba,	 "honoris	

causa"	por	la	UAB”		[En	línia].	Portal	de	la	Comunicación	(InCom-UAB),	1	d’abril.	ISSN:	
2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/la-periodista-caddy-adzuba-honoris-causa-por-la-
uab/?lang=es	

	
• PORTAL	 DE	 LA	 COMUNICACIÓN	 (INCOM-UAB)	 (2019):	 “La	 transformación	 social	 desde	 la	

educomunicación.	 Entrevista	 a	 Alfredo	 Cohen	 Montoya”	 [En	 línia].	 Portal	 de	 la	
Comunicación	(InCom-UAB),	20	de	maig.	ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/la-transformacion-social-desde-la-
educomunicacion/?lang=es	

	
• HUERTAS	 BAILÉN,	 Amparo	 (2019):	 “Periodismo	 político:	 cobertura	 de	 la	 extrema	

derecha”	 [En	 línia].	 Portal	 de	 la	 Comunicación	 (InCom-UAB),	 19	 de	 juny.	 ISSN:	 2014-
0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/periodismo-politico-cobertura-de-la-extrema-
derecha/?lang=es	

	
• MARQUES	 GONÇALVES,	 Gabriela	 (2019):	 “Dialogando	 con	 el	 colectivo	 gitano”	 [En	 línia].	

Portal	de	la	Comunicación	(InCom-UAB),	3	de	juliol.	ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/dialogando-con-el-colectivo-gitano/?lang=es	

	
• PUIG,	Quim	(2019):	“Pop	en	Cuba:	una	globalización	alternativa	crítica”[Reseña	el	libro	

de	Soares,	Thiago	(2018):	Música	pop	en	Cuba.	Globalización,	territorios	y	solidaridad	
digital.	Barcelona:	Editorial	UOC/InCom-UAB,	colección	Atlántica]	 [En	 línia].	Portal	de	
la	Comunicación	(InCom-UAB),	18	de	juliol.	ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/pop-en-cuba-una-globalizacion-alternativa-
critica/?lang=es	
	

• FARREGUT,	 David	 (2019):	 “El	 cine	 y	 su	 doble.	 Documento,	 relato,	 representación”	
[Reseña	 del	 libro	 de	 Gutiérrez	 Herranz,	 Rosa,	 coord.	 (2019):	 	 El	 cine	 y	 su	 doble.	
Documento,	relato,	representación.	Santander:	Asociación	Shangrila	Textos	Aparte]	[En	
línia].	Portal	de	la	Comunicación	(InCom-UAB),	8	d’octubre.	ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/el-cine-y-su-doble-documento-relato-
representacion/?lang=es	
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• THEODORO,	Hadriel	(2019):	“Una	reflexión	teórica:	¿visualidad	o	visibilidad?”	[En	línia].	

Portal	de	la	Comunicación	(InCom-UAB),	30	d’octubre.	ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/una-reflexion-teorica-visualidad-o-
visibilidad/?lang=es	

	
• HUERTAS	BAILÉN,	Amparo	(2019):	“Internet,	la	autopista	de	la	propaganda	yihadista”	[En	

línia].	Portal	de	la	Comunicación	(InCom-UAB),	31	d’octubre.	ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/internet-la-autopista-de-la-propaganda-
yihadista/?lang=es	

	
• GIRBAU,	Oriol	 (2019):	 “Ruiz	 Collantes	 (UPF)	 presenta	 su	 libro	 sobre	 el	 relato	 político”	

[En	línia].	Portal	de	la	Comunicación	(InCom-UAB),	31	d’octubre.	ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/ruiz-collantes-upf-presenta-su-libro-sobre-el-relato-
politico/?lang=es	

	
• FARREGUT,	David	(2019):	“De	Escipión	a	Berlusconi.	Una	historia	de	Italia	en	50	películas	

de	Carando”	 [Reseña	del	 libro	de	CARANDO,	Valerio;	GUTIÉRREZ	HERRANZ,	 Rosa;	 LONGHI,	
Ludovico	 (2019).	 Barcelona:	 Editorial	 UOC]	 [En	 línia].	 Portal	 de	 la	 Comunicación	
(InCom-UAB),	21	de	novembre.	ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/de-escipion-a-berlusconi-una-historia-de-italia-en-
50-peliculas-de-carando/?lang=es	

	
• RIZO,	Marta	 (2019):	 “Cuando	 los	desastres	 se	 convierten	en	noticia.	Miradas	 sobre	 la	

cobertura	periodística	de	desastres	en	Brasil,	México	y	Portugal”	[Reseña	del	 libro	de	
FRANZ	AMARAL,	Márcia;	LOZANO	ASCENCIO,	Carlos,	coords.	(2019):	Periodismo	y	desastres.	
Múltiples	 miradas.	 Barcelona:	 Editorial	 UOC/InCom-UAB,	 colección	 Atlántica].	 [En	
línia].	Portal	de	la	Comunicación	(InCom-UAB),	25	de	novembre.	ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/cuando-los-desastres-se-convierten-en-noticia-
miradas-sobre-la-cobertura-periodistica-de-desastres-en-brasil-mexico-y-
portugal/?lang=es	

	
• FREIRE	 SÁNCHEZ,	 Alfonso	 (2019):	 “La	 imagen	 desvelada.	 Prácticas	 fotográficas	 en	 la	

enfermedad,	la	muerte	y	el	duelo”	[Reseña	del	 libro	de	MONTSE	Y	PARDO,	Rebeca,	eds.	
(2019):	La	 imagen	desvelada.	Prácticas	 fotográficas	en	 la	enfermedad,	 la	muerte	y	el	
duelo,	 de	 Morcate.	 Vitoria-Gasteiz:	 Sans	 Soleil	 Ediciones]	 [En	 línia].	 Portal	 de	 la	
Comunicación	(InCom-UAB),	7	de	desembre.	ISSN:	2014-0576.	
https://incom.uab.cat/portalcom/la-imagen-desvelada-practicas-fotograficas-en-la-
enfermedad-la-muerte-y-el-duelo/?lang=es	

	
	
Lliçó	(1):	

• NOS	ALDÁS,	Eloísa	(2019):	“Hacia	una	Comunicación	transgresora	de	Cambio	Social”	[En	
línia].	Portal	de	la	Comunicación	(InCom-UAB),	25	de	juny.	ISSN:	2014-0576.		
https://incom.uab.cat/portalcom/hacia-una-comunicacion-transgresora-de-cambio-
social/?lang=es	
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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	
Gabriela	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	(2019)	
CIVIL	I	SERRA,	Marta	
FARREGUT,	David	
FERRÉ	PAVIA,	Carme	
FREIRE	SÁNCHEZ,	Alfonso	
GIRBAU,	Oriol	
GÓMEZ	PRADA,	Hernando	C.	
HUERTAS	BAILÉN,	Amparo	
NOS	ALDÁS,	Eloísa	
PUIG,	Quim	
RIZO,	Marta	
THEODORO,	Hadriel	
	
	
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	
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9.	Transferència	i	col·laboracions	externes		
	

Associacions	científiques	

•	 Societat	Catalana	de	Comunicació,	filial	de	l’IEC	(SCC-IEC)		
Marta	Civil	i	Serra:	vicepresidenta	(des	de	17-10-2018).	

	

Comissions	universitàries	

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

	

Comitès	científics	de	congressos	i	jornades	

•	 Jornada	 #ComunicantTABÚS".	 Organitzada	 per	 l’SCOMLab	 Comunicació	 i	 Salut	
(InCom-UAB)	 i	 l’ONG	 Sida	 Studi,	 amb	 la	 col·laboració	 de	 la	 Fundació	 Autònoma	
Solidària	 (FAS-UAB),	 l'entitat	 ActuaVallès,	 la	 Càtedra	Unesco	 de	 Comunicació	 InCom-
UAB	 i	 la	 Facultat	 de	 Ciències	 de	 la	 Comunicació	 de	 la	 UAB.	 Bellaterra:	 Facultat	 de	
Ciències	de	la	Comunicació	(UAB),	3	d’abril	de	2019,	de	12h	a	14h.	
Membre	del	comitè	científic,	organitzador	i	moderador:	José	Luis	Terrón. 

	
•  Festival	 Internacional	 de	 Cinemes	 Africans	 de	 Barcelona	 (FICAB).	 De	 l’1	 al	 5	
d’octubre	 de	 2019	 el	 FICAB	 organitzà	 a	 la	 Filmoteca	 de	 Catalunya	 la	 retrospectiva	
‘África	 es	 nombre	 de	 mujer:	 memoria	 de	 la	 voz	 femenina	 en	 Fespaco	 (Festival	
Panafricano	de	Cine	y	Televisión	de	Uagadugú)’.	L’investigador	de	 l’InCom-UAB	Quim	
Puig	presentà	el	film	"Mossane"	(dir.	Safi	Faye,	1996)	el	4	d’octubre	a	la	Filmoteca	de	
Catalunya,	a	la	Sala	Chomón,	a	les	19.30.	
Membres	comitè	científic:	José	Luis	Terrón;	Amparo	Huertas	Bailén	(InCom-UAB)	

	
•  II	 Congrés	 Internacional	 de	 Recerca	 en	 Comunicació	 de	 la	 Societat	 Catalana	 de	

Comunicació,	filial	de	l’IEC	(SCC-IEC).	Barcelona,	seu	de	l’IEC,	28	de	juny	de	2019.	
Membre	del	comitè	científic	i	organitzador:	Marta	Civil	i	Serra	(InCom-UAB).	
	

• VIII	 Congreso	 Internacional	 GECA	 “Repensar	 lo	 camp,	 investigar	 lo	 queer:	 cine,	 tv,	
fotografia,	 moda	 y	 literatura”.	 Madrid.	 Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 Información	
(Universidad	Complutense	de	Madrid),	del	25	al	27	de	novembre	de	2019.	
Membre	comitè	científic:	Amparo	Huertas	Bailén.	
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Exposicions	

•		 Exposició	 de	 cartells	 "Les	 campanyes	 sobre	 el	 VIH	 i	 la	 sida.	 #ComunicantTABÚS".	
Bellaterra:	passadissos	de	la	Facultat	de	Ciències	de	la	Comunicació	(UAB),	de	l'1	al	12	
d'abril.	 Organitzada	 per	 l’SCOMLab	 Comunicació	 i	 Salut	 (InCom-UAB)	 i	 l’ONG	 Sida	
Studi,	 amb	 la	 col·labroació	 de	 la	 Fundació	 Autònoma	 Solidària	 (FAS-UAB),	 l'entitat	
ActuaVallès,	la	Càtedra	Unesco	de	Comunicació	InCom-UAB	i	la	Facultat	de	Ciències	de	
la	Comunicació	de	la	UAB.	
Membre	del	comitè	científic	i	organitzador:	José	Luis	Terrón.	

	

Comitès	científics	a	col·leccions	editorials	

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

	
Comitès	 científics,	 equips	 editorials	 i	 coordinació	 de	 monogràfics	 a	 revistes	
científiques	
	
• Obra	digital:	revista	de	comunicación	(Universitat	de	Vic	/	Universitat	Central	de	

Catalunya;	Universidad	de	Asuay,	Equador)	
Membre	equip	editorial:	Ruth	S.	Contreras	Espinosa	
Membre	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	 Comunicação,	 Mídia	 e	 Consumo	 (Programa	 de	 Pós-graduação	 em	

Comunicação	e	Práticas	de	Consumo	de	l’Escola	Superior	de	Propaganda	e	Marketing	
(ESPM),	de	São	Paulo,	Brasil)	
Membre	comissió	editorial	revista:	Amparo	Huertas	Bailén		

	
• Revista	Communication	Papers	(Universitat	de	Girona)		

Membres	del	 comitè	científic:	Amparo	Huertas	Bailén;	 José	Luis	Terrón;	Carme	Ferré	
Pavia;		Laura	Bergés;	i	Lucía	Ramírez	Eyzaguirre	
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•		 Revista	Española	de	Comunicación	Sanitaria	 (Asociación	Española	de	Comunicación	

Sanitaria)		
	 Coordinador	 monogràfic	 “Comunicación	 y	 VIH”	 (vol.	 10.	 Núm.	 2,	 2019)	 i	 membre	

comitè	científic:	José	Luis	Terrón		
	
• Revista	Interface	–	Comunicação,	Saúde,	Educação	

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	
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		

	
	
Participació	en	grups	de	treball	de	l’administració	i	d’altres	institucions	
	
• 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	

• Grup	 de	 Treball	 creat	 pel	 CIDOB	 (Centre	 de	 Documentació	 Internacional	 de	
Barcelona),	en	el	marc	del	cicle	de	reflexions	“Societat	més	diversa,	societat	menys	
solidària?”,	organitzades	al	Palau	Macaya	(Obra	social	“la	Caixa”),	el	14	de	novembre	
del	2018	i	el	9	d’abril	del	2019.	
Membre	del	grup	de	treball:	Amparo	Huertas	Bailén	

•  Grup	 de	 treball	 sobre	 continguts	mediàtics	 i	 valors	 humanístics	 (ACUP/Obra	 Social	
“la	Caixa”),	en	el	marc	del	cicle	“Sentit	 i	valor	de	les	humanitats	al	segle	XXI”.	Reunió	
del	grup	de	treball:	Palau	Macaya,	30	d’octubre	de	2019.	
Membre	del	grup	de	treball:	Marta	Civil	i	Serra	

•  XVI	Mostra	de	Cinema	Espiritual	de	Catalunya	(2019),	del	15	al	30	de	novembre	
Participació	a	l’equip	col·laborador:	Amparo	Huertas	Bailén	(InCom-UAB).	

	
Membre	Jurat	premis	
•  XI	Premis	per	a	la	Diversitat	en	l’Audiovisual,	concedits	per	la	Mesa	per	a	la	Diversitat	

en	l’Audiovisual	del	Consell	de	l’Audiovisual	de	Catalunya	(CAC).	
Membre	de	la	mesa	i	del	jurat	dels	premis:	Amparo	Huertas	Bailén.	
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10.	Activitats	editorials	
	

10.1.	eBooks	InCom-UAB	Publicacions	

L’InCom-UAB	ha	publicat	dos	nous	 llibres	digitals,	que	formen	part	de	 la	col·lecció	 InCom-
UAB	Publicacions:	
	
•				RECODER,	Maria	José,	ed.	(2019):	Com	formar	ciutadans	

crítics?	Alfabetització	informacional	i	mediàtica	[En	línia].	
Bellaterra:	Institut	de	la	Comunicació	de	al	Universitat	
Autònoma	de	Barcelona	(InCom-UAB);	col·lecció	InCom-
UAB	Publicacions,	núm.	18.	ISBN	978-84-120344-3-1.	
https://ddd.uab.cat/record/212578	

	
	 	

•					ROMEU,	Vivian	(2019):	La	comunicación	viva.	Reflexiones	
desde	y	para	las	ciencias	sociales	[En	línia].	Bellaterra	
(Cerdanyola	del	Vallès):	Institut	de	la	Comunicació	de	la	
Universitat	Autònoma	de	Barcelona	(InCom-UAB);	
col·lecció	InCom-UAB	Publicacions,	núm	19.	ISBN	978-84-
120344-5-5	
https://ddd.uab.cat/record/216458	

	 	

	 	
La	col·lecció	InCom-UAB	Publicacions,	nascuda	l’any	2012,	manté	la	voluntat	de	contribuir	a	
la	difusió	de	 l’activitat	científica	d’investigadors	 i	 investigadores	en	actiu	a	universitats	de	
diferents	parts	del	món.	
	
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)	
‒	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)	
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10.2.	Amb	l’Editorial	UOC	

L’editorial	UOC	i	 l’InCom-UAB	han	publicat,	durant	 l’any	2019,	dues	obres	coeditades	dins	
de	la	col·lecció	Atlántica	Comunicación:	

	

• KOLINSKI	MACHADO,	Felipe	Viero	 (2019):	Masculinidades	a	
la	deriva	en	 la	prensa	para	Hombres.	Análisis	de	Júnior	 i	
Men’s	Health	Portugal.	Barcelona:	Editorial	UOC	/	InCom-
UAB,	col·lecció	Atlántica	de	comunicación,	núm.	45.	ISBN:	
9788491804888;	 ISBN	 ePub:	 9788491804901;	 ISBN	 pdf:	
9788491804895.	
http://www.editorialuoc.com/masculinidades-a-la-
deriva-en-la-prensa-para-hombres	

	
	

	

• FRANZ	 AMARAL,	 Márcia;	 Lozano	 Ascencio,	 Carlos,	 coords.	
(2019):	 Periodismo	 y	 desastres.	 Múltiples	 miradas.	
Barcelona:	 Editorial	 UOC	 /	 InCom-UAB,	 col·lecció	
Atlántica	 de	 comunicación,	 núm.	 46.	 ISBN	
9788491805717;	 ISBN	 pdf:	 9788491802679;	 ISBN	 ePub:	
9788491805731;	ISBN	pdf:	9788491805724.	
http://www.editorialuoc.com/periodismo-y-desastres	

	 	
	

Paral·lelament,	 l’Editorial	UOC	comparteix	 les	 ressenyes	acadèmiques	publicades	al	Portal	
de	 la	Comunicació	 (InCom-UAB)	sobre	obres	editades	per	 l’Editorial	UOC	des	de	finals	del	
2017.	Els	autors	i	autores	d’aquestes	ressenyes	són	professors,	investigadors	i	personal	en	
formació,	la	majoria	membres	o	col·laboradors	habituals	de	l’InCom-UAB.	

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	

Escrita	i	dirigida	per	membres	de	l’InCom-UAB	(per	data	de	defensa)	

• 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)	
Data	de	defensa:	16–09–2019	
	

Dirigides	per	membres	de	l’InCom-UAB	(per	data	de	defensa)	

• Las	 relaciones	 entre	 radios	 comunitarias	 y	 municipios	 como	 estratègia	 de	 gestión	
municipal	compartida.	Estudio	de	caso	de	los	municipios	de	la	Ciudad	de	Chimoio,	de	la	
Villa	de	Sussundenga	y	las	radios	comunitarias	de	Sussundenga	y	Gesom	
Doctorand:	ZAVALE,	Alexandre	Denis	
Director:	Enric	Marín	Otto	(UAB)	
Programa	de	Doctorat:	Dept.	de	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura	(UAB)	
Data	de	defensa:	14–09–2019.	

	
• 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)	
Data	de	defensa:	17–09–2019	
	

• La	digitalización	de	la	televisión	por	ondas	en	Mozambique.	El	papel	de	la	televisión	de	
Mozambique	en	el	proceso	(2006–2017)	
Doctorand:	BALOI,	Filipe	Rui	
Directora:	Maria	Corominas	(UAB)	
Programa	de	Doctorat:	Dept.	de	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura	(UAB)	
Data	de	defensa:	11–11–2019.	

	

• El	papel	de	radio	en	Mozambiuque	en	la	democratización	en	el	contexto	multiétnico:	El	
caso	de	radio	Moçambique	delegaçao	de	Mampala	
Doctorand:	SIMILA,	Leonel	Antonio	
Directora:	María	Dolores	Montero	(UAB)	
Programa	de	Doctorat:	Dept.	de	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura	(UAB)	
Data	de	defensa:	11–11–2019.	
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•  Media	 Literacy	 as	 an	 instrument	 for	 promoting	 the	 public	 sphere:	 a	 case	 study	 in	

Georgia	(2018-2019)	
Doctorand:	JOLOGUA,	George	
Directora:	Carme	Ferré	Pavia	(UAB)	
Programa	de	Doctorat:	Dept.	de	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura	(UAB)	
Data	de	defensa:	28–11–2019.	

	

Tesis	doctorals	en	curs	

Elaborades	i	dirigides	per	membres	de	l’InCom-UAB	

• L’audiovisual	 com	a	 eina	 pedagògica	 per	 al	 desenvolupament	 cognitiu	 de	 la	 infància	
amb	síndrome	de	Down	
Doctoranda:	ECHEVERRÍA	MAGGI,	Xavier	David	
Directora:	Amparo	Huertas	Bailén	(UAB)	
Programa	de	Doctorat:	Dept.	Comunicació	Audiovisual	i	Publicitat	(UAB)	
	

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

• Medicina	 de	 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)	
	

• Comunicació,	salut	i	VIH	
Doctorand:	MOGGIA	NARVÁEZ,	Leonardo	
Director:	José	Luis	Terrón	Blanco	(UAB)	
Programa	de	Doctorat	en	Comunicació	Audiovisual	i	Publicitat	(UAB)	
	

• Comunicació	i	salut	
Doctoranda:	STEINBRÜGGEN,	Lydia	
Codirectors:	 José	 Luis	 Terrón	 Blanco	 (UAB);	 Miguel	 Ángel	 Mayer	 (Dept.	 de	 Ciències	
Experimentals	i	del	a	Salut,	UPF)	
Programa	de	Doctorat	en	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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Dirigides	per	membres	de	l’InCom-UAB	

• [Títol	pendent]	
Doctoranda:	AGUILAR	ARTACHO,	Irene	
Director:	Enric	Marín	(UAB)	
Programa	de	Doctorat	en	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura	(UAB)	
	

•  Linking,	sharing	and	posting	change:	The	impactful	use	of	Facebook	in	social	movements.	An	
analysis	of	Black	Lives	Matter	and	the	catalan	independence	movement		
Doctoranda:	BROWN,	Rachel	Victoria	
Directora:	Carme	Ferré	Pavia	(UAB)	
Programa	de	Doctorat	en	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura	(UAB)	
	

• Agustí	Centelles	i	Ossó,	vida	i	obra	d'un	fotògraf	(1909-1985)	
Doctoranda:	FERRÉ	PANISELLO,	Teresa	
Director:	Enric	Marín	(UAB)	
Programa	de	Doctorat	en	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura	(UAB)	
	

• [Títol	pendent]	
Doctoranda:	GÓMEZ	URIBE,	Leidy	Julieth	
Director:	Enric	Marín	(UAB)	
Programa	de	Doctorat	en	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura	(UAB)	
	

•  Nuevas	formas	de	comunicación	política	y	su	impacto	en	los	discursos	de	campaña		
Doctoranda:	GONZÁLEZ,	Angie	K.	
Directora:	Carme	Ferré	Pavia	(UAB)	
Programa	de	Doctorat	en	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura	(UAB)	
	

• Periodisme	 digital	 a	 la	 premsa	 pública	 i	 privada	 a	 Moçambic.	 Desafiaments	 i	
perspectives	 en	 la	 reconfiguració	 de	 les	 pràctiques	 periodístiques	 de	 les	 sales	 de	
redacció	
Doctorand:	MABUIE,	Eulálio	Feliciano	
Director:	Enric	Marín	(UAB)	
Programa	de	Doctorat	en	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura	(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	pel	desenvolupament	sostenible	a	Moçambic	
Doctorand:	NGUENHA,	Francisco	(Escola	Superior	de	Journalismo,	Maputo)	
Director:	Enric	Marín	(UAB)	
Programa	de	Doctorat	en	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura	(UAB)	
	

•  ¿Cómo	comunicar	las	políticas	públicas?	La	difusión	de	información	ante	la	emoción	y	
la	atención	del	público	
Doctorand:	VIAL,	Mauricio	
Directora:	Carme	Ferré	Pavia	(UAB)	
Programa	de	Doctorat	en	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura	(UAB)	
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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)	

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

Estades	de	grau	

• Gallegos,	 Diana	 A.	 (estudiant	 del	 Grau	 de	 Periodisme	 de	 la	 Facultat	 de	 Ciències	
Polítiques	i	Socials	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	-	UNAM)	
Beca	del	Programa	de	Titulación	para	Egresados	de	la	UNAM	(Mèxic)	
Tutor	de	l’estada:	José	Luis	Terrón	Blanco		
Període:	14‒08‒2019	a	30‒07‒2019.	
Estada	de	grau	

	
	
Estades	predoctorals	

• Mabuie,	Eulálio	Feliciano	(professor	de	l’Escola	Superior	de	Jornalismo	-ESJ-	de	
Maputo,	Moçambic;	doctorand	del	Dept.de	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura,	UAB)	
Estada	en	el	marc	del	projecte	de	cooperació	Càtedra	Unesco	de	Comunicació	InCom-
UAB	/	Fundació	Autònoma	Solidària	/	Escola	Superior	de	Maputo)	
Tutors	de	l’estada:	Maria	Corominas	Piulats,	Maria	Dolores	Montero	Sánchez	i	Enric	
Marín	Otto.	
Període:	25‒06‒2019	a	25‒07‒2019.	
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)	
Estada	en	el	marc	del	projecte	de	cooperació	Càtedra	Unesco	de	Comunicació	InCom-
UAB	/	Fundació	Autònoma	Solidària	/	Escola	Superior	de	Maputo)	
Tutors	de	l’estada:	Maria	Corominas	Piulats,	Maria	Dolores	Montero	Sánchez	i	Enric	
Marín	Otto.	
Període:	25‒06‒2019	a	25‒07‒2019.	
Estada	predoctoral	
	

• Rui	Baloi,	Felipe	(professor	de	l’Escola	Superior	de	Jornalismo	-ESJ-	de	Maputo,	
Moçambic;	doctorand	del	Dept.de	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura,	UAB)	
Estada	en	el	marc	del	projecte	de	cooperació	Càtedra	Unesco	de	Comunicació	InCom-
UAB	/	Fundació	Autònoma	Solidària	/	Escola	Superior	de	Maputo)	
Tutors	de	l’estada:	Maria	Corominas	Piulats,	Maria	Dolores	Montero	Sánchez	i	Enric	
Marín	Otto.	
Període:	25‒06‒2019	a	25‒07‒2019.	
Estada	predoctoral	
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• Simila,	Leonel	Antonio	(professor	de	l’Escola	Superior	de	Jornalismo	-ESJ-	de	Maputo,	

Moçambic;	doctorand	del	Dept.de	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura,	UAB)	
Estada	en	el	marc	del	projecte	de	cooperació	Càtedra	Unesco	de	Comunicació	InCom-
UAB	/	Fundació	Autònoma	Solidària	/	Escola	Superior	de	Maputo)	
Tutors	de	l’estada:	Maria	Corominas	Piulats,	Maria	Dolores	Montero	Sánchez	i	Enric	
Marín	Otto.	
Període:	25‒06‒2019	a	25‒07‒2019.	
Estada	predoctoral	
	

•  Theodoro,	Hadriel	(investigador	de	Brasil)	
Beca	d’Etapa	de	Recerca	a	l’Exterior	de	la	Fundação	de	Amparo	à	Pesquisa	do	Estado	
de	São	Paulo	(BEPE-FAPESP)	per	al	desenvolupament	del	projecte	“Flujos	Migratorios,	
Comunicación,	Consumo	y	Ciudadanía:	(in)visibilidades	mediáticas	en	las	vivencias	de	
inmigrantes	LGBT	en	la	ciudad	de	San	Pablo”.	
Tutora	de	l’estada:	Amparo	Huertas	Bailén	
Període:	19‒11‒2018	a	30‒10‒2019.	
Estada	de	recerca	predoctoral	
	

•  Vilas	Boas	Bispo,	Bruno	(investigador	de	Brasil)	
Beca	sandwiche	a	l’exterior	del	Govern	de	Brasil	pel	desenvolupament	de	la	seva	tesi	
doctoral	As	imagens	da	Utopia	no	Novo	Cinema	Latino-americano	(Las	imágenes	de	la	
utopía	en	el	Nuevo	Cine	Latinoamericano).	
Tutora	de	l’estada:	Amparo	Huertas	Bailén;	Tutor	a	la	UFBAS:	Antonio	sa	Silva	Camara	
Programa	de	Docotrat	a	la	Universidade	Federal	a	Bahia	(UFBA)	
Període:	02‒09‒2019	a	29‒02‒2020.	
	

• Zavala,	Alexandre	Dinis	(professor	de	l’Escola	Superior	de	Jornalismo	-ESJ-	de	Maputo,	
Moçambic;	doctorand	del	Dept.de	Mitjans,	Comunicació	i	Cultura,	UAB)	
Estada	en	el	marc	del	projecte	de	cooperació	Càtedra	Unesco	de	Comunicació	InCom-
UAB	/	Fundació	Autònoma	Solidària	/	Escola	Superior	de	Maputo)	
Tutors	de	l’estada:	Maria	Corominas	Piulats,	Maria	Dolores	Montero	Sánchez	i	Enric	
Marín	Otto.	
Període:	25‒06‒2019	a	25‒07‒2019.	
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)	
Tutora	de	l’estada:	Amparo	Huertas	Bailén	
Període:15‒10‒2018	a	15‒02‒2019.	
Estada	de	recerca	postdoctoral	
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• Ramírez	Leyva,	Flor	Micaela	(professora	del	Centro	Universitario	de	la	Costa	de	al	

Universidad	de	Guadalajara,	Mèxic)	
Tutor	de	l’estada:	José	Luis	Terrón		
Període:	08‒07‒2019	a	19‒07‒2019.	
Estada	de	recerca	postdoctoral	

	

	

11.3.	Tutories	d’estades	de	pràctiques	

•	 Girbau,	Oriol	(Estudiant	del	grau	de	Periodisme	de	la	Facultat	de	Ciències	de	la	
Comunicació	de	la	UAB)	
Tutor	de	l’estada:	José	Luis	Terrón	
Supervisió:	Amparo	Huertas	Bailén	(directora	InCom-UAB)	
Període:	01‒10‒2019	a	31‒01‒2020.	
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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	2018,	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	

	
• Càtedres	UNESCO	Catalanes	

La	Càtedra	UNESCO	de	Comunicació	 (InCom-UAB)	 forma	part	de	 les	Càtedres	UNESCO	
Catalanes,	des	que	es	va	crear,	el	mes	de	juny	de	2015.	
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Principals	activitats	desenvolupades	
	
•  Un	 projecte	 de	 cooperació	 de	 la	 Càtedra	 Unesco	 de	 Comunicació	 (InCom-UAB)	 rep	

finançament	de	la	Fundació	Autònoma	Solidària	
L’ajut	 permetrà	 a	 la	 Càtedra	 desenvolupar	 el	 projecte	 “Contribució	 a	 la	 creació	 del	
programa	 de	 postgrau	 en	 periodisme	 a	 l'escola	 Superior	 de	 Jornalismo	 de	 Maputo	
(Moçambic)”	 (2019–2020)	 i	 seguir	 participant	 en	 el	 desenvolupament	 de	
l'ensenyament	superior	 i	 la	docència,	 la	recerca	 i	 la	 formació	de	professorat	doctor	a	
l’Escola	 Superior	 de	 Jornalismo	 de	 Maputo,	 a	 Moçambic.	 Les	 responsables	 són	 les	
investigadores	María	Dolores	Montero	i	Maria	Corominas	

	
• 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	 predoctoral	 a	 la	
UAB,	des	del	25	de	 juny	al	25	de	 juliol	de	2019.	Aquestes	estades	s’emmarquen	dins	
del	 projecte	 de	 cooperació	 entre	 l’Escola	 Superior	 de	 Journalismo	 de	 Maputo,	 la	
Càtedra	Unesco	de	Comunicació	(InCom-UAB),	amb	el	suport	de	la	Fundació	Autònoma	
Solidària.	

	
• Tres	tesis	doctorals	defensades	

Entre	 el	 mes	 de	 setembre	 i	 novembre	 de	 2019	 es	 van	 defensar	 tres	 tesis	 doctorals	
d’investigadors	de	l’Escola	Superior	de	Journalismo	de	Mpauto,	en	el	marc	del	Programa	de	
Doctorat	 en	Mitjans,	 Comunicació	 i	 Cultura	 (UAB),	 tal	 com	 queda	 recollit	 a	 l’epígraf	 11	
d’aquesta	Memòria.	En	concret	es	tracta	de	les	tesis	doctorals	dels	investigadors	Alexandre	
Denis	Zavale;	Filipe	Rui	Baloi		i	Leonel	Antonio	Simila.	
	

•  Dues	tesis	doctorals	en	curs	
En	 el	 marc	 del	 programa	 de	 cooperació	 amb	 l’Escola	 Superior	 de	 Journalismo	 de	
Maputo,	restan	en	curs	les	tesis	doctorals	dels	investigadors	Eulálio	Feliciano	Mabuie	i	
de	Francisco	Nguenha,	ambdues	dirigides	pel	professor	Enric	Marín.	

	
Equip	de	treball	
–	 MONTERO	 SÁNCHEZ,	 María	 Dolores	 (Dept.	 de	Mitjans,	 Comunicació	 i	 Cultura,	 UAB;	

directora	de	la	Càtedra	des	de	l’any	2009)	
–	 COROMINAS	 i	PIULATS,	Maria	 (Departament	de	Mitjans,	Comunicació	 i	Cultura,	UAB;	

investigadora	de	la	Càtedra)	
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13. Premis	rebuts	
	
	
	
•  Premi	Nacional	de	Comunicació,	categoria	de	radiodifusió,	a	Cinto	Niqui	

Guardó	 concedit	 per	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya	 al	 director	 i	 presentador	 de	 L’Altra	
Ràdio	 (Ràdio	 4),	 professor	 del	 Departament	 de	 Comunicació	 Audiovisual	 i	 Publicitat	
(UAB),	 des	 de	 l’any	 1992;	 investigador	 del	 Grup	 Internacional	 d'Estudis	 sobre	
Comunicació	 i	 Cultura	 (InCom-UAB),	 des	 del	 mes	 d’abril	 de	 2019;	 i	 un	 dels	 autors	 i	
impulsors	del	 “Manifest	en	 favor	de	 la	 creació	d’un	Museu	de	 la	 ràdio	a	Barcelona”.	
Acte	de	 lliurament,	presidit	pel	president	de	 la	Generalitat	Quim	Torra,	 se	 celebrà	al	
Palau	de	la	Generalitat,	13	de	novembre	de	2019.	

	
	

	
•  Premi	Amics	de	les	Biblioteques	UAB,	a	Miquel	de	Moragas	i	Spà	

Reconeixment	 al	 valor	 del	 fons	 bibliogràfic	 i	 documental	 personal	 de	 Miquel	 de	
Moragas	 i	 Spà,	 cedit	 a	 la	 Biblioteca	 de	 Comunicació	 i	 Hemeroteca	 General	 (UAB),	 i	
actualment	en	fase	de	catalogació.	Moragas	i	Spà,	fundador	de	l’InCom-UAB	i	del	grup	
consolidat	Grup	 Internacional	d’Estudis	 sobre	Comunicació	 i	Cultura	 (InCom-UAB),	va	
ser	 el	 creador,	 l’any	 1972	 d’aquesta	 biblioteca	 universitària,	 considerada	 una	 de	 les	
millors	en	ciènices	de	la	comunicació	d’Europa.	La	cerimònia	va	dur	a	terme	en	el	marc	
de	la	17a	Festa	dels	Amics	UAB,	al	recinte	Modernista	de	Sant	Pau,	a	Barcelona,	el	28	
de	novembre.	
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14. Notícies	publicades	al	web	de	l’InCom-

UAB	
	
	
• 07–01–2019	

Reunió	del	Grup	Internacional	d’Estudis	sobre	Comunicació	i	Cultura	(InCom-UAB)	
Els	membres	del	grup	consolidat	d’investigació	de	l’InCom-UAB	(2017/SGR-760)	es	van	reunir	el	
18	de	desembre	passat	per	fer	balanç	del	treball	realitzat	durant	els	anys	2017-2018.	La	reunió	
es	 va	 celebrar	 a	 la	 Sala	 Joan	 Fuster,	 a	 la	 planta	 baixa	 de	 la	 Biblioteca	 de	 Comunicació	 i	
Hemeroteca	General	(UAB),	edifici	en	el	qual	l’InCom-UAB	hi	té	la	seva	seu	
https://incom.uab.cat/reunio-del-grup-internacional-destudis-sobre-comunicacio-i-cultura-
incom-uab/	
	

• 08–01–2019	
L’InCom-UAB	es	converteix	en	plató	per	un	dia	
El	centre	de	 recerca	va	acollir,	el	20	de	desembre	passat,	el	 rodatge	d’un	curtmetratge	d’uns	
estudiants	de	 la	Facultat	de	Ciències	de	 la	Comunicació	de	 la	UAB.	Es	 tracta	d’un	 treball	dels	
alumnes	Laura	Dueñas	Guerra,	Víctor	Carilla,	Cèlia	Carbó	i	Guillem	Obis.	En	l’equip	del	rodatge	
també	hi	va	col·laborar	l’actriu	Rocío	Maronna	Diaz	
https://incom.uab.cat/lincom-uab-es-converteix-en-plato-per-un-dia/	
	

• 10–01–2019	
ESPECIAL	ELECCIONS	La	Dra.	Amparo	Huertas	Bailén	firma	l’única	candidatura	presentada	a	la	
direcció	de	l’InCom-UAB	(2019-2021)	
L’InCom-UAB	ha	 rebut	 una	única	 candidatura	 a	 la	 direcció	 del	 centre,	 presentada	per	 la	Dra.	
Amparo	 Huertas	 Bailén.	 La	 candidata	 es	 presenta	 a	 la	 reelecció	 a	 directora	 de	 l’InCom-UAB,	
càrrec	que	ha	ostentat	des	del	gener	de	2016	
https://incom.uab.cat/especial-eleccionsla-dra-amparo-huertas-bailen-firma-lunica-
candidatura-presentada-a-la-direccio-de-lincom-uab-2019-2021/	
	

• 11–01–2019	
La	 investigadora	 de	 l’InCom-UAB	 Carme	 Ferré	 Pavia,	 nova	 secretària	 i	 vicedegana	 de	 la	
Facultat	de	Ciències	de	la	Comunicació	(UAB)	
Carme	 Ferré	 Pavia	 renova	 el	 càrrec	 de	 vicedegana	 d’Intercanvis,	 Pràctiques	 i	 Treballs	 Final	
d’Estudis	(TFE)	i	assumeix	la	responsabilitat	de	secretària,	en	l’única	candidatura	que	optava	a	
les	eleccions	 i	que	ha	estat	encapçalada	per	Maria	José	Recoder,	que	també	renova	al	càrrec,	
com	la	majoria	del	seu	equip	
https://incom.uab.cat/la-investigadora-de-lincom-uab-carme-ferre-pavia-nova-secretaria-i-
vicedegana-de-la-facultat-de-ciencies-de-la-comunicacio-uab/	
	

• 14–01–2019	
La	 investigadora	 Carme	 Ferré	 Pavia,	 ponent	 d’una	 de	 les	 taules	 rodones	 de	 l’International	
Forum	Female	Genital	Mutilation	
La	 directora	 de	 Comress	 InCom-UAB	 va	 participar	 en	 aquest	 fòrum	 internacional,	 que	 es	 va	
celebrar	del	19	al	21	de	novembre	passat,	a	Barcelona,	i	que	va	reunir	200	experts	provinents	
de	 diversos	 àmbits	 professionals	 (administració	 pública,	 fundacions,	 organitzacions	 no	
governamentals,	 serveis	 socials,	 estudis	 de	 gènere,	 polítiques	 públiques	 i	 mitjans	 de	
comunicació,	entre	d’altres)	
https://incom.uab.cat/la-investigadora-carme-ferre-pavia-ponent-duna-de-les-taules-rodones-
de-linternational-forum-female-genital-mutilation/	
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• 14–01–2019	

ESPECIAL	 ELECCIONS	 L’InCom-UAB	 confirma	 la	 Dra.	 Amparo	 Huertas	 Bailén	 com	 a	 única	
candidata	a	la	direcció	de	l’InCom-UAB	
Amb	la	proclamació	oficial	d’aquesta	única	candidatura,	avui	s’inicia	la	campanya	electoral,	que	
finalitzarà	el	dijous	24	de	gener	
https://incom.uab.cat/especial-eleccionslincom-uab-confirma-la-dra-amparo-huertas-bailen-
com-a-unica-candidata-a-la-direccio-de-lincom-uab/	
	

• 18–01–2019	
Ramon	G.	Sedó	entrevista	Víctor	Esteban	a	la	revista	Mosaic	de	la	UOC	
Ramon	G.	Sedó,	membre	de	l'InCom-UAB,	ha	publicat	al	número	167	de	la	revista	Mosaic	de	la	
Universitat	 Oberta	 de	 Catalunya	 (UOC)	 una	 entrevista	 a	 l’enginyer	 tècnic	 de	 sistemes	 Víctor	
Esteban	(Barcelona,	1971)	
https://incom.uab.cat/ramon-g-sedo-entrevista-victor-esteban-a-la-revista-mosaic-de-la-uoc/	
	

• 21–01–2019	
ESPECIAL	ELECCIONS	La	Dra.	Amparo	Huertas	Bailén,	única	candidata	a	la	direcció	de	l’InCom-
UAB,	fa	públic	el	contingut	del	seu	programa	electoral	
El	proper	dimecres	23	de	gener,	de	 les	12h	a	 les	14h,	 la	candidata	atendrà	a	 l’InCom-UAB	 les	
persones	 que	 estiguin	 interessades	 en	 fer-li	 preguntes	 o	 suggeriments.	 Les	 eleccions	 se	
celebraran	el	dilluns	28	de	gener,	 al	matí,	 a	 la	 sala	de	 juntes	de	 la	 Facultat	de	Ciències	de	 la	
Comunicació	(UAB)	
https://incom.uab.cat/especial-eleccionsla-dra-amparo-huertas-bailen-unica-candidata-a-la-
direccio-de-lincom-uab-fa-public-el-contingut-del-seu-programa-electoral/	
	

• 23–01–2019	
La	Dra.	Denise	Cogo	ens	parla	dels	Estudis	Culturals	i	la	recerca	qualitativa	
La	 investigadora	 ha	 impartit	 un	 seminari,	 al	 Departament	 de	 Comunicació	 Audiovisual	 i	
Publicitat	 (UAB),	 coincidint	 amb	 la	 seva	 estada	 de	 recerca	 postdoctoral	 a	 l’InCom-UAB.	 El	
seminari	 ha	 estat	 presentat	 per	 la	 directora	 de	 l’InCom-UAB	 i	 professora	 titular	 d’aquest	
departament,	Dra.	Amparo	Huertas	Bailén	
https://incom.uab.cat/la-dra-denise-cogo-ens-parla-dels-estudis-culturals-i-la-recerca-
qualitativa/	
	

• 24–01–2019	
A	l’InCom-UAB	ens	adherim	a	la	creació	d’un	Museu	de	la	Ràdio	a	Barcelona	
Aquesta	iniciativa	ha	rebut,	fins	ara,	més	de	400	adhesions,	entre	les	quals	hi	ha	les	de	l’InCom-
UAB	 i	de	 l’Observatori	de	 la	Comunicació	a	Catalunya	 (OCC	 InCom-UAB).	 La	 iniciativa	compta	
amb	un	equip	promotor	format	pels	periodistes	Cinto	Niqui,	Albert	Malla,	Esther	Molas	i	Daniel	
Condeminas	
https://incom.uab.cat/a-lincom-uab-ens-adherim-a-la-creacio-dun-museu-de-la-radio-a-
barcelona/	
	

• 24–01–2019	
ESPECIAL	ELECCIONS	Avui	finalitza	la	campanya	electoral	a	la	direcció	de	l’InCom-UAB	
Les	 eleccions	 se	 celebraran	 el	 proper	 dilluns,	 28	 de	 gener,	 al	matí.	 L’única	 candidata	 que	 es	
presenta	a	 la	direcció	del	centre	de	recerca	és	 la	 liderada	per	 la	Dra.	Amparo	Huertas	Bailén,	
que	ja	ha	ocupat	aquest	càrrec	des	de	2016.	El	proper	mandat	tindrà	una	durada	de	tres	anys	
(2019-2021)	
https://incom.uab.cat/especial-eleccionsavui-finalitza-la-campanya-electoral-a-la-direccio-de-
lincom-uab/	
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• 25–01–2019	

“Hispano-Lusophone”	Community	Media:	Identity,	Cultural	Politics	and	Difference,	nou	eBook	
de	la	col·lecció	InCom-UAB	Publicacions	
Ana	Stela	de	Almeida	Cunha,	Miguel	de	Barros	i	Rosana	Martins	han	estat	els	responsables	de	
l’edició	d’aquesta	obra	col·lectiva,	que	ha	comptat	amb	la	participació	d’un	total	de	24	autors.	
El	 llibre	 és	 el	 volum	 número	 17	 de	 la	 col·lecció	 InCom-UAB	 Publicacions,	 que	 dirigeix	
l’investigador	de	l’InCom-UAB	José	Luis	Terrón	
https://incom.uab.cat/hispano-lusophone-community-media-identity-cultural-politics-and-
difference-nou-ebook-de-la-colleccio-incom-uab-publicacions/	
	

• 28–01–2019	
ESPECIAL	ELECCIONS	La	Dra.	Amparo	Huertas	Bailén,	reelegida	directora	de	l’InCom-UAB	
Les	 eleccions	 s’han	 celebrat	 avui	 dilluns	 28	 de	 gener	 al	 matí,	 i	 la	 comissió	 electoral	 ha	 fet	
pública	la	proclamació	provisional	de	resultats.	Seguint	el	calendari	electoral,	es	preveu	que	la	
proclamació	definitiva	es	faci	efectiva	el	divendres	d’aquesta	setmana,	una	vegada	finalitzat	el	
període	de	reclamacions	
https://incom.uab.cat/especial-eleccionsla-dra-amparo-huertas-bailen-reelegida-directora-de-
lincom-uab/	
	

• 29–01–2019	
Hadriel	Theodoro	realitza	una	estada	de	recerca	a	l’InCom-UAB	
La	Fundação	de	Amparo	à	Pesquisa	do	Estado	de	São	Paulo	(BEPE-FAPESP)	finança	l’estada	de	
Hadriel	 Geovani	 da	 Silva	 Theodoro	 al	 centre	 de	 recerca	 per	 la	 realització	 d’un	 projecte	 de	
recerca	sobre	fluxos	migratoris,	comunicació,	consum	i	ciutadania	
https://incom.uab.cat/hadriel-theodoro-realitza-una-estada-de-recerca-a-lincom-uab/	
	

• 30–01–2019	
L’últim	llibre	de	la	Col·lecció	Atlántica	tracta	sobre	el	Pop	a	Cuba	
Thiago	 Soares,	 de	 la	Universidad	 Federal	 de	 Pernambuco	 (UFPE)	 a	 Brasil,	 és	 l’autor	 del	 llibre	
Música	Pop	en	Cuba:	Globalización,	territorios	y	solidaridad	digital.	És	l’últim	títol	a	la	col·lecció	
Atlántica	(InCom-UAB	i	Editorial	UOC)	
https://incom.uab.cat/lultim-llibre-de-la-colleccio-atlantica-tracta-sobre-el-pop-a-cuba/	
	

• 01–02–2019	
ESPECIAL	ELECCIONS	Resultats	definitius	–	La	Dra.	Amparo	Huertas	Bailén,	reelegida	directora	
de	l’InCom-UAB	per	als	propers	tres	anys	
Aquest	matí	la	Comissió	electoral	de	les	Eleccions	a	la	direcció	de	l’InCom-UAB	ha	fet	pública	la	
proclamació	definitiva	dels	resultats	de	les	eleccions	celebrades	el	dilluns	passat,	28	de	gener.	
Durant	 el	 període	 de	 reclamacions	 establert	 en	 el	 calendari	 electoral	 no	 s’ha	 rebut	 cap	
reclamació	
https://incom.uab.cat/especial-eleccionsresultats-definitius-la-dra-amparo-huertas-bailen-
reelegida-directora-de-lincom-uab-per-als-propers-tres-anys/	
	

• 04–02–2019	
Visita	de	Liliane	Dutra	Brignol,	de	la	Universidade	Federal	de	Santa	Maria	(Brasil)	
Liliane	 Dutra	 Brignol,	 investigadora	 de	 la	 Universidade	 Federal	 de	 Santa	Maria	 (USFM,	 Santa	
Maria,	RS,	Brasil),	va	visitar	el	nostre	centre	de	recerca	el	passat	25	de	gener	
https://incom.uab.cat/visita-de-liliane-dutra-brignol-de-la-universidade-federal-de-santa-
maria-brasil/	
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• 12–02–2019	

El	material	de	l’InCom-UAB	al	Dipòsit	Digital	de	la	UAB	supera	les	19.000	consultes	el	2018	
L’InCom-UAB	 té	 registrats	 al	 Dipòsit	 Digital	 de	 Documents	 de	 la	 Universitat	 Autònoma	 de	
Barcelona	 (DDD-UAB)	219	documents.	Durant	 l’any	2018,	el	nombre	de	consultes	ha	estat	de	
19.065	(enfront	de	10.339	de	 l’any	anterior)	 i	 les	descàrregues	van	arribar	a	12.170,	molt	per	
davant	també	de	les	7.257	del	2017	
https://incom.uab.cat/el-material-de-lincom-uab-al-diposit-digital-de-la-uab-supera-les-19-000-
consultes-el-2018/	
	

• 13–02–2019	
ESPECIAL	 ELECCIONS	 La	 Dra.	 Amparo	 Huertas	 Bailén	 inicia	 el	 seu	 segon	 mandat	 com	 a	
directora	de	l’InCom-UAB	
La	renovació	al	capdavant	de	l’InCom-UAB	és	fruit	del	resultat	de	les	eleccions	a	la	direcció	de	
l’InCom-UAB,	celebrades	el	28	de	gener	passat,	en	 les	quals	 la	Dra.	Huertas	Bailén	era	 l’única	
candidatura	que	optava	al	càrrec,	amb	el	 resultat	definitiu	de	12	vots	 favorables,	1	en	blanc	 i	
cap	nul	
https://incom.uab.cat/especial-eleccionsla-dra-amparo-huertas-bailen-inicia-el-seu-segon-
mandat-com-a-directora-de-lincom-uab/	
	

• 18–02–2019	
Participació	docent	a	la	Diplomatura	de	Fotoperiodisme	de	la	UAB	(dpF-UAB)	
El	membre	de	l'InCom-UAB	Ramon	G.	Sedó	va	participar	com	a	ponent	principal	convidat	en	el	
taller	 sobre	 "Internet	 per	 a	 fotoperiodistes"	 a	 la	 Diplomatura	 de	 Fotoperiodisme	 de	 la	 UAB	
(dpF-UAB),	coordinada	pel	Dr.	Juan	Bautista	Hernández	
https://incom.uab.cat/participacio-docent-a-la-diplomatura-de-fotoperiodisme-de-la-uab-dpf-
uab/	
	

• 18–02–2019	
Lydia	Steinbrüggen,	nova	investigadora	de	l’InCom-UAB	
El	Consell	de	direcció	de	 l’InCom-UAB	va	aprovar	el	7	de	novembre	passat	 la	 incorporació	de	
Lydia	 Steinbrüggen,	 estudiant	 de	 doctorat	 del	 Departament	 de	 Comunicació	 Audiovisual	 i	
Publicitat	 (UAB),	 sota	 la	 direcció	 de	 José	 Luis	 Terrón	 (UAB)	 i	 Miguel	 Ángel	 Mayer,	 del	
Departament	de	Ciències	Experimentals	i	de	la	Salut	(UPF).	Amb	aquesta	incorporació,	s’eleven	
a	sis	els	investigadors	i	investigadores	en	formació	que	actualment	formen	part	de	l’InCom-UAB	
https://incom.uab.cat/lydia-steinbruggen-nova-investigadora-de-lincom-uab/	
	

• 19–02–2019	
Miquel	de	Moragas	i	Spà	participarà	en	l’homenatge	a	Salvador	Alsius	a	la	UPF,	el	divendres	1	
de	març	
El	 catedràtic	 emèrit	 del	 Departament	 de	Mitjans,	 Comunicació	 i	 Cultura	 (UAB)	 i	 fundador	 de	
l’InCom-UAB	 participarà	 en	 un	 dels	 dos	 diàlegs	 que	 se	 celebraran	 i	 que	 comptaran	 amb	 la	
participació	del	propi	homenatjat	
https://incom.uab.cat/miquel-de-moragas-i-spa-participara-en-lhomenatge-a-salvador-alsius-a-
la-upf-el-divendres-1-de-marc/	
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• 28–02–2019	

Membres	 de	 l’InCom-UAB	 participen	 en	 el	 IV	 Congreso	 Internacional	 Comunicación	 y	
Pensamiento	
Amparo	Huertas	 Bailén,	 Hadriel	 Theodoro	 i	 Gabriela	Marques	 participaran	 en	 el	 IV	 Congreso	
Internacional	Comunicación	y	Pensamiento,	a	la	Universidad	de	Sevilla	a	l’abril.	La	directora	de	
l’InCom-UAB	 parlarà	 sobre	 el	 mesurament	 de	 les	 audiències.	 Hadriel	 Theodoro,	 sobre	 el	
tractament	periodístic	de	persones	LGTBIQ+	refugiades	i	Marques,	sobre	el	consum	mediàtic	de	
la	población	gitana	
https://incom.uab.cat/membres-de-lincom-uab-participen-en-el-iv-congreso-internacional-
comunicacion-y-pensamiento/	
	

• 28–02–2019	
Sessió	"Fotoperiodisme	amb	ulls	de	dona.	Tribut	a	Joana	Biarnés"	
L'Institut	 de	 la	 Comunicació	 (InCom-UAB)	 organitza	 una	 sessió	 per	 retre	 homenatge	 a	 la	
fotògrafa	catalana	Joana	Biarnés	 (1935-2018).	Aquesta	activitat	està	programada	el	dilluns	25	
de	març	de	2019,	de	10	a	12	hores,	a	l'Aula	Magna	de	la	Facultat	de	Ciències	de	la	Comunicació	
de	la	UAB.	
https://incom.uab.cat/sessio-fotoperiodisme-amb-ulls-de-dona-tribut-a-joana-biarnes/	
	

• 04–03–2019	
Disponible	 la	 ponència	 presentada	 al	 56º	 Congreso	 Internacional	 de	 Americanistas	 (2018)	
sobre	l’estudi	de	les	migracions	
Ja	es	pot	consultar	al	Dipòsit	Digital	de	Documents	de	la	UAB	el	text	“Tendencias	investigativas	
sobre	 la	 relación	 entre	migración,	 interconexión	 global	 e	 hibridación	 cultural”,	 presentat	 per	
Amparo	 Huertas	 Bailén	 al	 56º	 Congreso	 Internacional	 de	 Americanistas,	 celebrat	 a	 la	
Universidad	de	Salamanca	el	juliol	de	2018	
https://incom.uab.cat/disponible-la-ponencia-presentada-al-56o-congreso-internacional-de-
americanistas-2018-sobre-lestudi-de-les-migracions/	
	

• 07–03–2019	
L’equip	de	LlenguaViva	s’incorpora	a	l’Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya	2017–2018	
Els	lingüistes	Marta	G.	Avellaneda,	Jordi	Martí	i	Núria	Vila	s’integren	a	l’equip	de	l’Informe	de	la	
comunicació	a	Catalunya	2017–2018,	i	s’encarregaran	de	la	correcció	lingüística	d’aquesta	obra	
col·lectiva	biennal,	que	es	presentarà	a	 la	propera	tardor.	Agafen	el	relleu	de	Llorenç	Roviras,	
responsable	de	la	correcció	durant	les	darreres	edicions	
https://incom.uab.cat/lequip-de-llenguaviva-sincorpora-a-linforme-de-la-comunicacio-a-
catalunya-2017-2018/	
	

• 08–03–2019	
8M	2019	
Aquest	divendres	8	de	març	de	2019,	 l'Institut	de	 la	Comunicació	(InCom-UAB),	com	a	Centre	
de	Recerca,	s'adhereix	i	dóna	suport	a	les	diferents	accions	convocades	que	pretenen	visibilitzar	
les	desigualtats	en	el	repartiment	del	treball	intel·lectual,	reproductiu	i	productiu	entre	homes	i	
dones	 i	 la	 situació	 de	 discriminació	 que	 això	 comporta	 (bretxa	 salarial,	 sostre	 de	 vidre,	 terra	
enganxós,	assetjament	laboral,	segregació	horitzontal	i	segregació	vertical),	a	més	de	denunciar	
els	discursos	LGTBfòbics	que	pateixen	les	dones,	lesbianes	i	trans.	
https://incom.uab.cat/8m-2019/	
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• 12–03–2019	

Participació	de	l’InCom-UAB	al	seminari	intermedi	de	seguiment	dels	projectes	RELIG2017	
Amparo	 Huertas	 Bailén	 i	 Montserrat	 Santamarina	 van	 presentar	 l’estat	 del	 projecte	
d’investigació	 “Presència	 del	 diàleg	 interreligiós	 a	 l’espai	 públic	 audiovisual:	 diagnosi	 i	
elaboració	 d’indicadors.	 Estudi	 de	 cas:	 TV3”	 al	 segon	 seminari	 de	 seguiment	 organitzat	 per	
l'entitat	 finançadora	 —la	 Direcció	 General	 d'Afers	 Religiosos,	 Departament	 de	 Justícia,	
Generalitat	de	Catalunya—	el	6	de	març	de	2019	
https://incom.uab.cat/participacio-de-lincom-uab-al-seminari-intermedi-de-seguiment-dels-
projectes-relig2017/	
	

• 14–03–2019	
Membres	de	 l’InCom-UAB	organitzen	una	 taula	sobre	comunicació	 i	 salut	en	el	XI	Congreso	
Internacional	Latina	de	Comunicación	Social	
Els	 investigadors	 de	 l’nCom-UAB	 José	 Luis	 Terrón	 i	 Carmen	 Peñafiel,	 juntament	 amb	 Daniel	
Catalán,	 organitzen	 la	 taula	 ‘Comunicació	 i	 promoció	de	 la	 salut’	 en	 el	 proper	 congrés	 Latina	
que	se	celebrarà	el	desembre	a	La	Laguna	(Canarias).	El	termini	per	enviar	comunicacions,	que	
poden	ser	en	castellà,	anglès	o	francès,	s’obrirà	el	26	de	març	i	es	tancarà	el	12	de	novembre	de	
2019	
https://incom.uab.cat/membres-de-lincom-uab-organitzen-una-taula-sobre-comunicacio-i-
salut-en-el-xi-congreso-internacional-latina-de-comunicacion-social/	
	

• 19–03–2019	
Els	 investigadors	 Enric	 Marín	 i	 Lydia	 Steinbrüggen	 s’incorporen	 al	 Consell	 de	 direcció	 de	
l’InCom-UAB	
Amb	 aquestes	 incorporacions,	 el	 Consell	 de	 direcció	 de	 l’InCom-UAB	 reforça	 la	 seva	
representativitat,	 tant	 en	 l’àmbit	 de	 personal	 docent	 investigador,	 com	 de	 personal	 en	
formació.	 L’acord	 es	 va	 aprovar	 durant	 la	 darrera	 reunió	 del	 Consell	 de	 direcció	 de	 l’InCom-
UAB,	celebrada	el	28	de	febrer	passat	
https://incom.uab.cat/els-investigadors-enric-marin-i-lydia-steinbruggen-sincorporen-al-
consell-de-direccio-de-lincom-uab/	
	

• 27–03–2019	
Fotoperiodisme	amb	ulls	de	dona.	Tribut	a	Joana	Biarnés	
Aquesta	 jornada	de	transferència	 i	difusió	de	coneixement,	 impulsada	per	 l’InCom-UAB,	es	va	
celebrar	 el	 dilluns	 25	 de	 març	 al	 matí,	 a	 la	 Sala	 de	 Graus	 de	 la	 Facultat	 de	 Ciències	 de	 la	
Comunicació	 (UAB).	 L’acte	 va	 comptar	 amb	 un	 centenar	 de	 participants,	 entre	 alumnes,	
professors	 i	 investigadors,	 i	 també	 fotògrafs,	 interessats	 en	 debatre	 sobre	 la	 situació	 del	
fotoperiodisme,	 des	 de	 la	 perspectiva	 de	 gènere,	 tenint	 en	 compte	 també	 la	 qüestió	
transgeneracional	
https://incom.uab.cat/fotoperiodisme-amb-ulls-de-dona-tribut-a-joana-biarnes/	
	

• 28–03–2019	
Jornada	 i	 exposició	 de	 cartells	 sobre	 campanyes	 dedicades	 al	 VIH	 i	 la	 sida:	
#ComunicantTABÚS	
L'Institut	 de	 la	 Comunicació	 (InCom-UAB),	 juntament	 amb	 l’ONG	 Sida	 Studi,	 organitza	 dues	
activitats	relacionades	amb	les	campanyes	dedicades	al	VIH	i	la	sida.	
https://incom.uab.cat/jornada-i-exposicio-de-cartells-sobre-campanyes-dedicades-al-vih-i-la-
sida-comunicanttabus/	
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• 02–04–2019	

Marta	 Civil	 i	 Serra	 modera	 una	 taula	 rodona	 sobre	 la	 recerca	 universitària	 emergent	 en	
comunicació	
L’acte	se	celebrarà	el	dimecres	10	d’abril	a	la	tarda,	en	el	marc	de	la	X	Jornada	de	Recerca	de	la	
Societat	Catalana	de	Comunicació,	a	la	seu	de	l’Institut	d’Estudis	Catalans,	en	la	qual	també	es	
lliuraran	els	XXX	Premis	CAC	a	la	investigació	sobre	comunicació	audiovisual	
https://incom.uab.cat/marta-civil-i-serra-modera-una-taula-rodona-sobre-la-recerca-
universitaria-emergent-en-comunicacio/	
	

• 10–04–2019	
Amparo	Huertas	Bailén	participa	al	debat	sobre	solidaritat	organitzat	pel	CIDOB	
La	directora	de	 l’InCom-UAB	ha	estat	membre	del	grup	de	 treball	 creat	pel	CIDOB	(Centre	de	
Documentació	 Internacional	 de	 Barcelona)	 en	 el	 marc	 del	 cicle	 de	 reflexions	 “Societat	 més	
diversa,	societat	menys	solidària?”,	organitzades	al	Palau	Macaya	(Obra	Social	«la	Caixa»)	
https://incom.uab.cat/amparo-huertas-bailen-participa-al-debat-sobre-solidaritat-organitzat-
pel-cidob/	
	

• 11–04–2019	
Els	investigadors	Luiz	Peres	Garzezi	i	Cinto	Niqui	s’incorporen	a	l’InCom-UAB	
El	Consell	de	direcció	de	 l’InCom-UAB	va	prendre	aquesta	decisió	a	 la	reunió	del	28	de	febrer	
del	2019.	El	Dr	Luiz	Peres	Garzezi	i	el	Dr.	Cinto	Niqui	són	també	membres	del	Grup	Internacional	
d’Estudis	sobre	Comunicació	i	Cultura	(2017/SGR-0760),	amb	seu	a	l’InCom-UAB	
https://incom.uab.cat/els-investigadors-luiz-peres-garzezi-i-cinto-niqui-sincorporen-a-lincom-
uab/	
	

• 24–04–2019	
Hadriel	Theodoro	participa	al	VII	Congrés	de	l’Associação	Portuguesa	de	Antropologia	(APA)	
L’aportació	 de	 l’investigador	 de	 l’InCom-UAB	 versarà	 sobre	 la	 migració	 LGBTIQ+	 a	 la	 ciutat	
brasilera	 de	 São	 Paulo.	 Hadriel	 Theodoro	 està	 fent	 una	 estada	 d’investigació	 a	 l’InCom-UAB	
finançada	per	la	Fundação	de	Amparo	à	Pesquisa	do	Estado	de	São	Paulo	(BEPE-FAPESP)	
https://incom.uab.cat/hadriel-theodoro-participa-al-vii-congres-de-lassociacao-portuguesa-de-
antropologia-apa/	
	

• 25–04–2019	
Comunicació	i	LGTBI,	nova	línia	d’investigació	
L’InCom-UAB	 incorpora	 una	nova	 línia	 d’investigació,	 "Comunicació	 i	 LGTBI"	 ,	 coordinada	per	
Amparo	 Huertas	 Bailén.	 Des	 de	 fa	 més	 de	 tres	 anys	 estem	 treballant	 en	 ella	 i	 ha	 arribat	 el	
moment	de	fer-ho	visible	
https://incom.uab.cat/comunicacio-i-lgtbi-nova-linia-dinvestigacio/	
	

• 25–04–2019	
L’InCom-UAB,	present	a	la	Conferència	Internacional	de	l’IAMCR	Madrid	2019	
Set	membres	del	nostre	centre	de	recerca	participen	a	la	propera	edició	de	la	conferència	anual	
de	 la	 International	 Association	 for	 Media	 and	 Communication	 Research	 (IAMCR),	 que	 se	
celebrarà	 a	 la	 Universidad	 Complutense	 de	 Madrid	 al	 juliol	 de	 2019.	 L’InCom-UAB	 estarà	
present	amb	un	total	de	6	ponències	i	1	panel	
https://incom.uab.cat/lincom-uab-present-a-la-conferencia-internacional-de-liamcr-madrid-
2019/	
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• 29–04–2019	

Una	reflexió	sobre	el	tractament	de	la	masculinitat	a	la	premsa	especialitzada	
Felipe	 Viero	 Kolinski	Machado	 és	 l’autor	 de	 l’últim	 llibre	 publicat	 a	 la	 col·lecció	 Atlántica	 de	
Comunicación	 (Editorial	 UOC	 /	 InCom-UAB).	 El	 títol:	Masculinidades	 a	 la	 deriva	 en	 la	 prensa	
para	hombres.	Análisis	de	‘Júnior’	y	‘Men's	Health’	Portugal	
https://incom.uab.cat/una-reflexio-sobre-el-tractament-de-la-masculinitat-a-la-premsa-
especialitzada/	
	

• 02–05–2019	
Maria	Luna,	ponent	al	Primer	Congreso	Nacional	de	Comunicación	de	Bogotá	(2019)	
La	investigadora	del	InCom-UAB	i	membre	del	grup	consolidat	de	recerca	Grup	Internacional	de	
Estudios	sobre	Comunicació	i	Cultura	(InCom-UAB)	(2017/	SGR	0760),	dirigit	per	la	Dra.	Amparo	
Huertas	Bailén,	va	participar	en	el	conversatori	“Comunicació	i	tecnología	com	a	bases	per	a	la	
construcción	del	que	és	públic”,	juntament	amb	l’investigador	Guillermo	Mastrini	(Universidad	
de	Quilmes,	Argentina)	i	l’economista,	escriptor	i	analista	Luis	Jorge	Garay	
https://incom.uab.cat/maria-luna-ponent-al-primer-congreso-nacional-de-comunicacion-de-
bogota-2019/	
	

• 03–05–2019	
Miquel	de	Moragas	i	Spà,	padrí	de	Joaquim	Maria	Puyal	en	l’acte	d’investidura	com	a	doctor	
honoris	causa	per	la	UAB	
El	 Consell	 de	 Govern	 de	 la	 UAB	 concedeix	 aquesta	 distinció	 al	 periodista	 català,	 com	 a	
reconeixement	 del	 seu	 compromís	 per	 a	 la	 llengua	 catalana	 i	 la	 societat.	 És	 un	 dels	 cinc	
nomenaments	com	a	doctors	honoris	causa	extraordinaris	que	la	UAB	concedeix	en	en	el	marc	
de	la	celebració	del	50è	aniversari	de	la	fundació	d’aquesta	universitat	pública	
https://incom.uab.cat/miquel-de-moragas-i-spa-padri-de-joaquim-maria-puyal-en-lacte-
dinvestidura-com-a-doctor-honoris-causa-per-la-uab/	
	

• 13–05–2019	
L’InCom-UAB	col·labora	amb	el	FICAB	en	una	mostra	de	cinema	a	l’entorn	del	Dia	d’Àfrica	
L’InCom-UAB	col·labora	amb	el	Festival	Internacional	de	Cinemes	Africans	de	Barcelona	(FICAB),	
que	organitza	un	cicle	de	projeccions	i	debats	els	dies	21,	22,	23	i	25	de	maig	al	Pati	Llimona	i	al	
Zumzeig	 Cinema	 amb	 la	 finalitat	 de	 fomentar	 la	 sensibilització	 social	 sobre	 el	 continent	 i	 la	
diàspora	africana.	Aquestes	 jornades	de	cinema	i	reflexió	coincideixen	amb	el	Dia	d’Àfrica	(25	
de	maig)	
https://incom.uab.cat/lincom-uab-collabora-amb-el-ficab-en-una-mostra-de-cinema-a-lentorn-
del-dia-dafrica/	
	

• 24–05–2019	
L’InCom-UAB,	 present	 al	 II	 Congrés	 Internacional	 de	 Recerca	 en	 Comunicació	 (2019),	
organitzat	per	la	Societat	Catalana	de	Comunicació	
La	 investigadora	 de	 l’InCom-UAB	 Marta	 Civil	 i	 Serra	 presentarà	 una	 comunicació	 sobre	
l’evolució	de	la	producció	científica	en	comunicació	a	Catalunya,	a	partir	de	les	tesis	doctorals	
defensades	a	les	universitats	de	Catalunya	al	llarg	de	les	dues	darreres	dècades	(1998–2018)	
https://incom.uab.cat/lincom-uab-present-al-ii-congres-internacional-de-recerca-en-
comunicacio-2019-organitzat-per-la-societat-catalana-de-comunicacio/	
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• 27–05–2019	

L’InCom-UAB	prepara	la	desena	edició	de	l’Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya	2017-2018	
Més	de	25	persones	entre	autors,	editors,	membres	del	Consell	científic	 i	equip	de	producció	
estan	 treballant	 en	 la	 propera	 edició	 de	 l’Informe	 de	 la	 comunicació	 a	 Catalunya,	 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	 d’aquesta	 publicació	 periòdica.	 La	
presentació	és	prevista	per	al	mes	d’octubre	de	2019,	a	Barcelona	
https://incom.uab.cat/lincom-uab-prepara-la-desena-edicio-de-linforme-de-la-comunicacio-a-
catalunya-2017-2018/	
	

• 31–05–2019	
La	doctora	Maria	Badet	s’incorpora	com	a	membre	de	l’InCom-UAB	
El	Consell	de	direcció	de	l’InCom-UAB	va	prendre	aquesta	decisió	a	la	darrera	reunió,	que	es	va	
celebrar	 el	 dimecres	 29	 de	maig.	 La	 incorporació	 de	Badet	 permet	 enfortir	 les	 investigacions	
sobre	comunicació	i	migració,	en	el	marc	del	Grup	Internacional	d’Estudis	sobre	Comunicació	i	
Cultura	 (InCom-UAB),	 reconegut	 com	 a	 grup	 consolidat	 de	 recerca	 per	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya	(2017/SGR	0760)	
https://incom.uab.cat/la-doctora-maria-badet-sincorpora-com-a-membre-de-lincom-uab/	
	

• 03–06–2019	
L'InCom-UAB	participa	a	la	Presentació	del	nou	'Batec'	del	Programa	de	Salut	de	la	Fundació	
Autònoma	Solidària	
L’acte	 se	 celebrarà	el	 dimarts	 4	de	 juny,	 a	 les	 13	hores,	 a	 la	 Sala	de	 Juntes	de	 la	 Facultat	 de	
Veterinària	de	la	UAB	i	forma	part	del	procés	de	reflexió	estratègica	realitzat	pel	Programa	de	
Salut	de	la	Fundació	Autònoma	Solidària	(FAS).	Per	part	de	l’InCom.-UAB	hi	participarà	José	Luis	
Terrón,	director	de	l’SCOMLab	InCom-UAB	
https://incom.uab.cat/lincom-uab-participa-a-la-presentacio-del-nou-batec-del-programa-de-
salut-de-la-fundacio-autonoma-solidaria/	
	

• 12–06–2019	
José	 Luis	 Terrón,	 coordinador	 del	 llibre	 ¿Por	 qué	 la	 comunicación	 en	 salud	 es	 importante?	
Avances	e	investigación	
José	Luis	Terrón,	director	d’SCOMlab	InCom-UAB,	és	un	dels	coordinadors	del	llibre	¿Por	qué	la	
comunicación	en	salud	es	importante?	Avances	e	investigación,	juntament	amb	Daniel	Catalán,	
de	 la	Universidad	Carlos	 III,	 i	Carmen	Peñafiel,	de	 la	UPV/EHU.	A	 l’obra	 també	participen	dos	
investigadors	més	de	l’InCom-UAB:	Flor	M.	Ramírez	Leyva	i	Leonardo	Moggia	
https://incom.uab.cat/jose-luis-terron-coordinador-del-llibre-por-que-la-comunicacion-en-
salud-es-importante-avances-e-investigacion/	
	

• 12–06–2019	
Maria	Badet,	col·laboradora	de	l’InCom-UAB,	ponent	al	debat	sobre	“Fake	news,	les	mentides	
veritables”	
La	periodista	i	investigadora	col·laboradora	de	l’InCom-UAB	participarà	com	a	ponent	al	debat	
que	se	celebrarà	el	dimecres	26	de	juny,	a	les	18.30h,	a	la	seu	del	Col·legi	de	Periodistes	de	
Catalunya,	a	Barcelona	
https://incom.uab.cat/maria-badet-collaboradora-de-lincom-uab-ponent-al-debat-sobre-fake-
news-les-mentides-veritables/	
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• 25–06–2019	

L’InCom-UAB	 participa	 en	 el	 VI	 Congreso	 de	 la	 Asociación	 Chilena	 de	 Investigadores	 en	
Comunicación	–	Incom	2019	
Leonardo	 Moggia,	 investigador	 de	 l’InCom-UAB,	 i	 José	 Luis	 Terrón,	 director	 del	 SCOMlab	
InCom-UAB,	presenten	la	comunicació	“Comunicación	y	VIH/sida:	una	revisión	sistemática	de	la	
base	 de	 datos	 de	 Scopus”	 en	 el	 VI	 Congreso	 de	 la	 Asociación	 Chilena	 de	 Investigadores	 en	
Comunicación	–	Incom	2019,	que	es	desenvoluparà	a	Valparaíso	(Xile)	el	7	i	8	de	novembre	de	
2019	
https://incom.uab.cat/lincom-uab-participa-en-el-vi-congreso-de-la-asociacion-chilena-de-
investigadores-en-comunicacion-incom-2019/	
	

• 03–07–2019	
Miquel	de	Moragas	i	Spà	i	Maria	Corominas,	ponents	de	la	sessió	inaugural	del	Segon	Congrés	
Internacional	de	Recerca	en	Comunicació	(SCC-IEC)	
Els	 dos	 investigadors	 de	 l’InCom-UAB	 i	 expresidents	 de	 la	 Societat	 Catalana	 de	 Comunicació,	
filial	del	Institut	d’Estudis	Catalans,	van	participar	en	la	sessió	de	debat	sobre	què	s’ha	fet	i	què	
queda	per	 fer	en	 l’àmbit	de	 la	 recerca	en	comunicació,	que	es	va	celebrar	el	divendres	28	de	
juny,	a	la	seu	de	l’Institut	d’Estudis	Catalans,	a	Barcelona	
https://incom.uab.cat/miquel-de-moragas-i-spa-i-maria-corominas-ponents-de-la-sessio-
inaugural-del-segon-congres-internacional-de-recerca-en-comunicacio-scc-iec/	
	

• 08–07–2019	
La	 Càtedra	 Unesco	 de	 Comunicació	 (InCom-UAB)	 acull	 l’estada	 de	 cinc	 investigadors	
predoctorals	de	Moçambic	
Els	investigadors	Alexandre	Dinis	Zavala,	Leonel	António	Simila,	Filipe	Rui	Baloi,	Eulálio	Feliciano	
Mabuie	 i	 Francisco	 Pedro	 Ngwenha	 participen	 en	 l’estada,	 gràcies	 al	 suport	 de	 la	 Fundació	
Autònoma	Solidària	
https://incom.uab.cat/la-catedra-unesco-de-comunicacio-incom-uab-acull-lestada-de-cinc-
investigadors-predoctorals-de-mocambic/	
	

• 09–07–2019	
Amparo	Huertas	Bailén,	membre	del	Jurat	dels	XI	Premis	per	a	la	Diversitat	en	l’Audiovisual	
El	lliurament	d’aquests	premis	és	l’acte	públic	anual	més	important	de	la	Mesa	per	la	Diversitat	
en	l’audiovisual,	del	Consell	Audiovisual	de	Catalunya	(CAC).	Amparo	Huertas	Bailén,	directora	
de	l’InCom-UAB,	és	membre	de	la	Mesa	
https://incom.uab.cat/amparo-huertas-bailen-membre-del-jurat-dels-xi-premis-per-a-la-
diversitat-en-laudiovisual/	
	

• 16–07–2019	
L’InCom-UAB	col·labora	amb	la	XVI	Mostra	de	Cinema	Espiritual	de	Catalunya	
La	 Direcció	 General	 d’Afers	 Religiosos,	 del	 Departament	 de	 Justícia	 de	 la	 Generalitat	 de	
Catalunya,	 invita	 de	 nou	 el	 nostre	 centre	 d’investigació	 a	 participar	 en	 la	 programació	 de	 la	
Mostra	de	Cinema	Espiritual	de	Catalunya	
https://incom.uab.cat/lincom-uab-collabora-amb-la-xvi-mostra-de-cinema-espiritual-de-
catalunya/	
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• 19–07–2019	

Un	 projecte	 de	 cooperació	 de	 la	 Càtedra	 Unesco	 de	 Comunicació	 (InCom-UAB)	 rep	
finançament	de	la	Fundació	Autònoma	Solidària	
L’ajut	permetrà	a	la	Càtedra	seguir	contribuint	al	desenvolupament	de	l'ensenyament	superior	i	
la	docència,	la	recerca	i	la	formació	de	professorat	doctor	a	l’Escola	Superior	de	Jornalismo	de	
Maputo,	 a	Moçambic.	 Les	 responsables	 de	 la	 iniciativa	 són	 les	 investigadores	María	 Dolores	
Montero	i	Maria	Corominas	
https://incom.uab.cat/un-projecte-de-cooperacio-de-la-catedra-unesco-de-comunicacio-
incom-uab-rep-financament-de-la-fundacio-autonoma-solidaria-2/	
	

• 25–07–2019	
Nova	estada	de	recerca	de	Flor	Micaela	Ramírez	Leyva	a	l’InCom-UAB	
La	 seva	estada,	del	8	al	19	de	 juliol,	 s’ha	emmarcat	en	 la	 línia	de	 treball	 sobre	 comunicació	 i	
salut	dins	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)	
https://incom.uab.cat/nova-estada-de-recerca-de-flor-micaela-ramirez-leyva-a-lincom-uab/	
	

• 02–09–2019	
La	 investigadora	 Ruth	 S.	 Contreras	 Espinosa	 publica	 un	 article	 sobre	 jugadors,	 escriptors	 i	
influencers,	a	la	Revista	Latina	de	Comunicación	Social	
El	 text,	escrit	amb	 les	 investigadores	de	 la	UPF	María-José	Establés	 i	María	del	Mar	Guerrero	
Pico,	forma	part	del	darrer	número	de	la	Revista	Latina	de	Comunicación	Social,	i	analitza	com	
els	 hobbies	 mediàtics	 d’adolescents	 i	 joves	 es	 poden	 convertir	 en	 oportunitats	 de	
professionalització	
https://incom.uab.cat/la-investigadora-ruth-s-contreras-espinosa-publica-un-article-sobre-
jugadors-escriptors-i-influencers-a-la-revista-latina-de-comunicacion-social/	
	

• 03–09–2019	
Miquel	de	Moragas	i	Spà	impartirà	la	conferència	inaugural	del	V	Symposium	grafica	(2019)	
El	fundador	i	primer	director	de	l’InCom-UAB	impartirà	el	dijous	5	de	setembre	la	conferència	
inaugural	del	V	Symposium	grafica	(2019),	sota	el	títol	“La	investigació	aplicada	al	disseny	gràfic.	
Experiències	de	desenvolupament	de	disseny	gràfic”	
https://incom.uab.cat/miquel-de-moragas-i-spa-impartira-la-conferencia-inaugural-del-v-
symposium-grafica-2019/	
	

• 05–09–2019	
Amparo	 Huertas	 Bailén	 realitza	 diverses	 activitats	 acadèmiques	 a	 l’Escuela	 Superior	 de	
Propaganda	y	Marketing	(ESPM)	de	São	Paulo,	al	Brasil	
La	directora	de	l’InCom-UAB	fou	invitada	pel	Programa	de	Postgrau	en	Comunicació	i	Pràctiques	
de	 Consum	de	 l’Escuela	 Superior	 de	 Propaganda	 y	Marketing	 (PPGCOM	ESPM)	 de	 São	 Paulo	
(Brasil)	 la	 primera	 quinzena	 del	 mes	 d’agost.	 Durant	 la	 seva	 estada,	 Amparo	 Huertas	 Bailén	
realitzà	diverses	activitats	acadèmiques	
https://incom.uab.cat/amparo-huertas-bailen-realitza-diverses-activitats-academiques-a-
lescuela-superior-de-propaganda-y-marketing-espm-de-sao-paulo-al-brasil/	
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• 19–09–2019	

Gabriela	 Marques	 presenta	 la	 seva	 Tesi	 Doctoral	 sobre	 el	 consum	 mediàtic	 del	 col·lectiu	
gitano	
El	16	de	setembre	de	2019,	Gabriela	Marques	va	defensar	la	seva	tesi,	inscrita	al	Departament	
de	 Comunicació	 Audiovisual	 i	 Publicitat	 de	 la	 UAB,	 i	 dirigida	 per	 Amparo	 Huertas	 Bailén,	
directora	de	l’InCom-UAB	
https://incom.uab.cat/gabriela-marques-presenta-la-seva-tesi-doctoral-sobre-el-consum-
mediatic-del-collectiu-gitano/	
	

• 20–09–2019	
Nou	eBook	de	l’InCom-UAB	Publicacions	sobre	alfabetització	informacional	i	mediàtica	
La	degana	de	la	Facultat	de	Ciències	de	la	Comunicació	de	la	UAB	Maria	José	Recoder	ha	estat	la	
responsable	 de	 l’edició	 d’aquesta	 obra	 col·lectiva,	 que	 ha	 comptat	 amb	 la	 participació	 d’un	
total	 de	 20	 autors	 i	 autores.	 El	 llibre	 és	 el	 volum	 número	 18	 de	 la	 col·lecció	 InCom-UAB	
Publicacions,	que	dirigeix	l’investigador	de	l’InCom-UAB	José	Luis	Terrón.	Es	tracta	de	la	primera	
col·laboració	de	la	Facultat	de	Ciències	de	la	Comunicació	(UAB)	amb	aquest	segell	editorial	de	
l’InCom-UAB	
https://incom.uab.cat/nou-ebook-de-lincom-uab-publicacions-sobre-alfabetitzacio-
informacional-i-mediatica/	
	

• 25–09–2019	
Carme	Ferré	Pavia,	directora	de	la	tesi	doctoral	de	Jerónimo	Biderman	que	proposa	un	codi	
deontològic	periodístic	per	a	l’Argentina	
L’acte	de	defensa	de	la	tesi	doctoral	es	va	realitzar	el	17	de	juliol	passat,	a	la	Sala	de	Graus	de	la	
Facultat	de	Ciències	de	la	Comunicació	(UAB).	La	tesi	está	adscrita	al	Departament	de	Mitjans,	
Comunicació	i	Cultura	d’aquesta	universitat	
https://incom.uab.cat/carme-ferre-pavia-directora-de-la-tesi-doctoral-de-jeronimo-biderman-
que-proposa-un-codi-deontologic-periodistic-per-a-largentina/	
	

• 27–09–2019	
Un	 estudi	 sobre	 la	 cobertura	 periodística	 de	 les	 catàstrofes,	 nou	 volum	 de	 la	 col·lecció	
Atlántica	(Editorial	UOC	/	InCom-UAB)	
Márcia	 Franz	 Amaral	 i	 Carlos	 Lozano	 Ascencio	 són	 els	 coordinadors	 de	 l’obra	 col·lectiva	
Periodismo	 y	 desastres.	Múltiples	miradas	 Es	 tracta	 del	 darrer	 volum	 publicat	 a	 la	 col·lecció	
Atlántica	(Editorial	UOC/	InCom-UAB),	que	dirigeixen	Amparo	Huertas	Bailén	i	Denise	Cogo	
https://incom.uab.cat/un-estudi-sobre-la-cobertura-periodistica-de-les-catastrofes-nou-volum-
de-la-colleccio-atlantica-editorial-uoc-incom-uab/	
	

• 02–10–2019	
L’InCom-UAB,	 entitat	 col·laboradora	 amb	 el	 Festival	 Internacional	 de	 Cinemes	 Africans	
(FICAB)	
L’InCom-UAB,	 un	 any	 més,	 és	 entitat	 col·laboradora	 del	 Festival	 Internacional	 de	 Cinemes	
Africans	 (FICAB),	 que	 s’està	 desenvolupant	 a	 Barcelona,	 de	 l’1	 a	 l’11	 d’octubre	 als	 cinemes	
Maldà.	El	FICAB	está	organitzat	per	l’associació	CinemÀfriques	
https://incom.uab.cat/lincom-uab-entitat-collaboradora-amb-el-festival-internacional-de-
cinemes-africans-ficab/	
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• 04–10–2019	

Amparo	 Huertas	 Bailén	 participa	 en	 el	 llibre	 Éxodos	 y	 geopolíticas,	 coordinat	 per	 Valerio	
Rocco	
La	 directora	 de	 l’InCom-UAB	 firma	 un	 dels	 deu	 capítols	 del	 llibre	 Éxodos	 y	 geopolíticas,	
coordinat	 per	 Valerio	 Rocco.	 L’obra,	 publicada	 per	 l’Editorial	 Dykinson	 en	 el	 marc	 de	 la	
col·lecció	“Pensar	nuestro	tiempo”,	ha	tingut	el	suport	de	la	Sociedad	Académica	de	Filosofía	de	
España	 (SAF)	 i	 la	 Cátedra	 Internacional	 de	 Investigación	 en	 Hermenéutica	 Crítica	 HERCRITIA-
Santander	
https://incom.uab.cat/amparo-huertas-bailen-participa-en-el-llibre-exodos-y-geopoliticas-
coordinat-per-valerio-rocco/	
	

• 11–10–2019	
Estada	de	l’investigador	brasiler	Bruno	Vilas	Boas	Bispo	a	l’InCom-UAB	
L’investigador,	 doctorand	de	 la	Universidade	 Federal	 da	Bahia	 (UFBA),	 realitza	una	estada	de	
cinc	mesos	al	nostre	centre,	gràcies	a	una	beca	predoctoral	del	Govern	de	Brasil,	en	el	marc	de	
l’elaboració	de	la	seva	tesi	doctoral	sobre	cinema	
https://incom.uab.cat/estada-de-linvestigador-brasiler-bruno-vilas-boas-bispo-a-lincom-uab/	
	

• 16–10–2019	
Posposada	 la	 presentació	 de	 l’Informe	 de	 la	 comunicació	 a	 Catalunya	 2017–2018.	
Properament	anunciarem	la	nova	data	
Aquesta	 publicació	 col·lectiva	 biennal	 arriba	 a	 la	 seva	 desena	 edició,	 amb	 el	 suport	 de	 la	
Generalitat	 de	 Catalunya	 i	 el	 patrocini	 de	 Naturgy	 durant	 tota	 la	 seva	 trajectòria.	 Els	
investigadors	 Marta	 Civil	 i	 Serra	 (InCom-UAB)	 i	 Bernat	 López	 (URV)	 han	 estat	 els	 editors	
d’aquesta	obra	
https://incom.uab.cat/posposada-la-presentacio-de-linforme-de-la-comunicacio-a-catalunya-
2017-2018-properament-anunciarem-la-nova-data/	
	

• 24–10–2019	
L’estudiant	de	Periodisme	 (UAB)	Oriol	Girbau	s’incorpora	a	 l’InCom-UAB	per	a	 realitzar	una	
estada	de	pràctiques	acadèmiques	
Durant	 la	 seva	 estada,	 d’octubre	 de	 2019	 a	 gener	 de	 2020,	 Girbau	 podrà	 donar	 suport	 a	
diversos	 projectes	 multidisciplinaris	 que	 l’InCom-UAB	 té	 actualment	 en	 curs,	 especialment	
l’Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB)	
https://incom.uab.cat/lestudiant-de-periodisme-uab-oriol-girbau-sincorpora-a-lincom-uab-per-
a-realitzar-una-estada-de-practiques-academiques/	
	

• 28–10–2019	
Amparo	Huertas	Bailén	participa	en	un	cicle	organitzat	per	la	Universidade	da	Coruña	
La	 directora	 de	 l’InCom-UAB	 va	 presentar	 el	 24	 d’octubre	 passat	 la	 conferència	 “Reflexiones	
sobre	el	 estudio	de	 las	 audiencias	 televisivas	desde	 la	perspectiva	de	género”	en	el	marc	del	
Cicle	 “Comunicación	 +	 Creatividad	 contra	 la	 violencia	 de	 género”	 celebrat	 a	 la	 Facultad	 de	
Ciencias	de	la	Comunicación	de	la	Universidade	da	Coruña	
https://incom.uab.cat/amparo-huertas-bailen-participa-en-un-cicle-organitzat-per-la-
universidade-da-coruna/	
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• 29–10–2019	

Diana	A.	Gallegos,	estudiant	de	grau	mexicana,	finalitza	la	seva	estada	de	recerca	a	l’InCom-
UAB	
La	investigadora	mexicana	ha	realitzat	una	estada	de	recerca	a	l’InCom-UAB	entre	el	14	d’agost	
i	 l’1	 de	 novembre	 de	 2019.	 Durant	 aquest	 període	 l’investigador	 de	 l’InCom-UAB	 i	 professor	
titular	 del	 Departament	 de	 Comunicació	 Audiovisual	 i	 Publicitat	 (UAB),	 José	 Luis	 Terrón,	 ha	
estat	el	tutor	de	la	seva	estada.	
https://incom.uab.cat/diana-a-gallegos-estudiant-de-grau-mexicana-finalitza-la-seva-estada-
de-recerca-a-lincom-uab/	
	

• 05–11–2019	
Ruth	S.	Contreras-Espinosa	publica	un	article	a	la	revista	First	Monday	
La	 investigadora	 de	 l’InCom-UAB	publica	 un	 article	 sobre	 testatge	 i	 avaluació	 de	 jocs	mòbils,	
juntament	amb	Raquel	Gordinho-Paiva,	a	 ‘First	Monday’,	una	de	 las	primeres	revistes	d’accés	
obert,	revisada	per	parells,	dedicada	exclusivament	a	la	recerca	sobre	internet.	
https://incom.uab.cat/ruth-s-contreras-espinosa-publica-un-article-a-la-revista-first-monday/	
	

• 06–11–2019	
Cinto	Niqui,	Premi	Nacional	de	Comunicació	en	la	categoria	de	radiodifusió	
L’investigador	de	l’InCom-UAB	ha	estat	distingit,	en	la	categoria	de	radiodifusió,	pel	programa	
'L’Altra	Ràdio'	de	Ràdio	4,	creat	fa	40	anys	i	del	qual	ell	n’és	el	director	des	de	l’any	1985.	L’acte	
de	lliurament	dels	premis	serà	el	13	de	novembre	al	Palau	de	la	Generalitat,	en	una	cerimònia	
presidida	pel	president	de	la	Generalitat,	Quim	Torra.	
https://incom.uab.cat/cinto-niqui-premi-nacional-de-comunicacio-en-la-categoria-de-
radiodifusio/	
	

• 08–11–2019	
Marta	 Civil	 i	 Serra,	 membre	 del	 grup	 de	 treball	 sobre	 continguts	 mediàtics	 i	 valors	
humanístics	(ACUP/Obra	Social	“la	Caixa”)	
L’objectiu	d’aquest	grup	de	treball	és	debatre	sobre	 la	 importància	dels	valors	humanístics	en	
els	processos	d’aprenentatge	a	 l’entorn	de	les	competències	 informacionals	 i	mediàtiques	per	
fomentar	 una	 ciutadania	 crítica.	 Els	 principals	 resultats	 d’aquest	 debat	 s’editaran	 en	 una	
publicació-resum	que	recollirà	totes	les	aportacions	del	cicle	“Sentit	i	valor	de	les	humanitats	al	
segle	XXI”,	del	que	forma	part	aquest	grup	de	treball	
https://incom.uab.cat/marta-civil-i-serra-membre-del-grup-de-treball-sobre-continguts-
mediatics-i-valors-humanistics-acup-obra-social-la-caixa/	
	

• 10–11–2019	
Conferència	de	José	Luis	Terrón	sobre	l’estigma,	els	mitjans	de	comunicació	i	el	VIH	i	la	sida	
José	 Luis	 Terrón,	 director	 de	 l’SCOMLab	 InCom-UAB,	 pronunciarà	 la	 conferència	 ‘Estigma,	
mitjans	de	comunicació,	VIH	 i	 sida’,	el	18	de	novembre	a	 les	18.30	hores,	al	Centre	LGTBI	de	
Barcelona	
https://incom.uab.cat/conferencia-de-jose-luis-terron-sobre-lestigma-els-mitjans-de-
comunicacio-i-el-vih-i-la-sida/	
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• 13–11–2019	

Miquel	de	Moragas	i	Spà	rebrà	un	dels	premis	Amics	de	les	Biblioteques	UAB	(2019)	
El	 reconeixement	 al	 fundador	 i	 primer	 director	 de	 l’InCom-UAB	 se	 celebrarà	 durant	 la	 festa	
anual	AmicsUAB,	el	dijous	28	de	novembre,	a	les	19	hores,	al	Recinte	Modernista	de	Sant	Pau,	a	
Barcelona.	L’entiat	AmicsUAB	i	les	Biblioteques	de	la	UAB	han	decidit	concedir	aquesta	distinció	
a	 Moragas	 i	 Spà,	 pel	 valor	 del	 seu	 fons	 bibliogràfic	 i	 documental,	 cedit	 recentment	 a	 la	
Biblioteca	de	Comunicació	i	Hemeroteca	General	(UAB)	
https://incom.uab.cat/miquel-de-moragas-i-spa-rebra-un-dels-premis-amics-de-les-
biblioteques-uab-2019/	
	

• 14–11–2019	
Hadriel	 Theodoro	 i	 Amparo	 Huertas	 Bailén	 publiquen	 un	 article	 sobre	 el	 tractament	
periodístic	de	les	persones	LGTBIQ+	a	la	revista	Ámbitos	
Aquest	 treball	 forma	 part	 de	 la	 producció	 científica	 del	 grup	 consolidat	 de	 recerca	 Grup	
Internacional	 d’Estudis	 sobre	 Comunicació	 i	 Cultura	 (2017	 SGR	 760).	 Es	 un	 dels	 resultats	 de	
l’estada	 d’investigació	 de	 Hadriel	 Theodoro	 al	 nostre	 centre,	 tutoritzat	 per	 Amparo	 Huertas	
Bailén	
https://incom.uab.cat/hadriel-theodoro-i-amparo-huertas-bailen-publiquen-un-article-sobre-
el-tractament-periodistic-de-les-persones-lgtbiq-a-la-revista-ambitos/	
	

• 19–11–2019	
La	 Revista	 Española	 de	 Comunicación	 en	 Salud	 acaba	 de	 publicar	 un	 número	 monogràfic	
sobre	‘comunicació	i	VIH’	a	partir	d’una	iniciativa	de	l’InCom-UAB	
L’últim	número	de	la	Revista	Española	de	Comunicación	en	Salud	está	dedicat	a	la	comunicació	i	
el	 VIH	 i	 té	 el	 seu	 origen	 en	 les	 III	 Jornades	 de	 Comunicació	 i	 Salut	 #ParlemdeVIH?	 que	 va	
organizar	 l’SCOMlab	 InCom-UAB	 el	 novembre	 de	 2018.	 El	 número	 ha	 estat	 coordinat	 pel	
director	de	l’SCOMlab	InCom-UAB,	José	Luis	Terrón	
https://incom.uab.cat/la-revista-espanola-de-comunicacion-en-salud-acaba-de-publicar-un-
numero-monografic-sobre-comunicacio-i-vih-a-partir-duna-iniciativa-de-lincom-uab/	
	

• 20–11–2019	
Membres	de	l’InCom-UAB	participen	en	el	XI	Congreso	Internacional	Latina	de	Comunicación	
Social	
José	Luis	Terrón,	director	de	l’SCOMlab	InCom-UAB,	i	Lydia	Steinbrüggen,	doctoranda	adscrita	a	
l’InCom-UAB,	participen	en	el	XI	Congreso	Internacional	Latina	de	Comunicación	Social,	que	es	
desenvoluparà	del	2	al	5	de	desembre	a	La	Laguna	(Tenerife)	
https://incom.uab.cat/membres-de-lincom-uab-participen-en-el-xi-congreso-internacional-
latina-de-comunicacion-social/	
	

• 28–11–2019	
Amparo	Huertas	Bailén	participa	en	el	V	Congreso	Nacional	TMIC-AEIC	(UMU)	
La	directora	de	l’InCom-UAB	va	participar	en	la	mesa	plenària	“Teories	i	mètodes	alternatius	no	
hegemònics	 de	 la	 investigació	 en	 comunicació”	 en	 el	 marc	 del	 V	 Congreso	 Nacional	 de	 la	
Sección	 Teorías	 y	Métodos	 de	 Investigación	 de	 la	 Asociación	 Española	 de	 Investigación	 de	 la	
Comunicación	(AE-IC),	celebrat	els	dies	21	i	22	de	novembre	de	2019	a	la	Universidad	de	Murcia	
(UMU)	
https://incom.uab.cat/amparo-huertas-bailen-participa-en-el-v-congreso-nacional-tmic-aeic-
umu/	
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• 29–11–2019	

Presentació	de	l’Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya	2017-2018,	el	17	de	desembre,	a	les	
17.30h,	al	Palau	Robert,	a	Barcelona	
Aquesta	 publicació	 col·lectiva	 biennal	 arriba	 a	 la	 seva	 desena	 edició,	 amb	 el	 suport	 de	 la	
Generalitat	 de	 Catalunya	 i	 el	 patrocini	 de	 Naturgy	 durant	 tota	 la	 seva	 trajectòria.	 Els	
investigadors	 Marta	 Civil	 i	 Serra	 (InCom-UAB)	 i	 Bernat	 López	 (URV)	 han	 estat	 els	 editors	
d’aquesta	obra	
https://incom.uab.cat/presentacio-de-linforme-de-la-comunicacio-a-catalunya-2017-
2018-el-17-de-desembre-a-les-17-30h-al-palau-robert-a-barcelona/	
	

• 04–12–2019	
Estudiants	de	Moçambic	aconsegueixen	el	títol	de	doctor,	en	el	marc	de	la	Càtedra	Unesco	de	
Comunicació	(InCom-UAB)	
Alexandre	 Dinis	 Zavale,	 Leonel	 Antonio	 Simila	 i	 Filipe	 Rui	 Baloi	 han	 defensat	 les	 seves	
respectives	 tesis	 doctorals	 al	 Departament	 de	Mitjans,	 Comunicació	 i	 Cultura	 (UAB).	 Els	 tres	
investigadors	s’han	pogut	doctorar	gràcies	a	 l’ajut	del	Programa	de	cooperació	de	la	Fundació	
Autònoma	Solidària	obtingut	per	la	Càtedra	Unesco	de	Comunicació	(InCom-UAB)	
	

• 19–12–2019	
L’InCom-uab	us	desitja	bones	festes	i	un	any	2020	ple	d’il·lusions	
L’InCom-UAB	us	desitja	bones	festes	i	un	any	2020	ple	d’il·lusions.	
El	InCom-UAB	os	desea	felices	fiestas	y	un	año	2020	lleno	de	ilusiones.	
O	InCom-UAB	deseja-lhes	felizes	festas	e	um	ano	2020	chieo	de	ilusões.	
InCom-UAB	wishes	you	Season's	greetings	and	a	new	year	2020	full	of	illusions.	
@incomuab	
https://incom.uab.cat/lincom-uab-us-desitja-bones-festes-i-un-any-2020-ple-
dillusions/?lang=es	
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15. L’InCom-UAB	als	mitjans	(selecció	del	
recull	de	premsa)	

	
	
Sobre	la	petició	d’un	Museu	de	la	Ràdio	a	Barcelona	
	
•		 	 14‒05‒2018	

Comunicació	21	
La	peticó	d’un	Museu	de	la	Ràdio	a	Barcelona	supera	les	400	adhesions	
https://comunicacio21.cat/noticies/la-peticio-dun-museu-de-la-radio-a-barcelona-
supera-les-400-adhesions/	

	
	
Cobertura	d’acte	de	presentació	de	l’Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya	2017‒
2018.	Barcelona,	sala	cotxeres	de	Palau	Robert,	dimarts	17	de	desembre	de	2019	
	
• 16‒12‒2019	

Comunicació	21	
Es	presenta	l’Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya	2017‒2018	
https://comunicacio21.cat/noticies/es-presenta-linforme-de-la-comunicacio-a-
catalunya-2017-2018/	

	
	
• 17‒12‒2019	

Agencia	EFE	
El	Procés	refuerza	polaridad,	desinforamción	y	espectacularización	en	medios	
https://efs.efeservicios.com/texto/proces-refuerza-polaridad-desinformacion-
espectacularizacion-medios/18009986170	
	
Comunicacio21	
El	Procés	marca	l’”Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya	2017‒2018”	
https://comunicacio21.cat/noticies/el-proces-catala-importa-polaritzacio-desinformacio-i-
espectacularitzacio-als-mitjans/	
	
ElNacional.cat	
L’’Informe	de	la	comunicació,	preocupat	per	la	desinformació	sobre	el	procés	
https://www.elnacional.cat/ca/cultura/informe-comunicacio-proces-
desinformacio_452394_102.html	
	
El	‘Informe	de	la	comunicació’.	preocupado	por	la	desinformación	sobre	el	procés	
https://www.elnacional.cat/es/cultura/el-informe-de-la-comunicacion-preocupado-por-la-
desinformacion-sobre-el-proces_452394_102.html	
	
LaRepública	
Polarització,	 desinformació	 i	 espectacularització,	 tendències	 que	 el	 procés	 ha	 importat	 als	
mitjans	catalans	
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/polaritzacio-desinformacio-i-espectacularitzacio-
tendencies-que-el-proces-ha-importat-als-mitjans-catalans/	
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• La	Vanguardia	

CATALUNYA.-Un	informe	avisa	de	que	la	información	del	'procés'	refuerza	tendencias	internacionales	
actuales	en	comunicación	
https://www.lavanguardia.com/vida/20191217/472307007568/catalunya-un-informe-avisa-de-
que-la-informacion-del-proces-refuerza-tendencias-internacionales-actuales-en-
comunicacion.html	

	
	
• 18‒12‒2019	

Col·legi	de	Publicitaris	i	Relacions	Públiques	de	Catalunya	
Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya	2017‒2018	
https://www.colpublirp.com/informe-de-la-comunicacio-a-catalunya-2017-2018/	
	
Informe	de	la	comunicación	en	Catalunya	2017‒2018	
https://www.colpublirp.com/informe-de-la-comunicacio-a-catalunya-2017-2018/?lang=es	

	
Diari	de	Girona	
El	procés	reforça	la	polaritat	i	desinformació	als	mitjans,	segons	un	estudi	de	la	UAB	

https://www.diaridegirona.cat/televisio/2019/12/18/proces-reforca-polaritat-desinformacio-
als/1019533.html	
	
Regió	7	
El	procés	reforça	la	polaritat	i	la	desinformació	als	mitjans,	segons	un	estudi	de	la	UAB	
https://www.regio7.cat/televisio/2019/12/18/proces-reforca-polaritat-desinformacio-
als/586546.html	

	
PremsaComcarcal.cat	
L’InCom-UAB	presenta	l’Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya	2017‒2018	
https://www.premsacomarcal.cat/noticia/5793/lincom-uab-presenta-linforme-de-la-
comunicacio-a-catalunya-2017-2018	
	
	

• 14‒01‒2020	
Observatori	de	la	Comunicació	a	Catalunya	(OCC	InCom-UAB)	
Presentació	 de	 la	 desena	 edició	 de	 l’Informe	de	 la	 comunicació	 a	 Catalunya,	 corresponent	 al	
bienni	2017‒2018	(Crònica	d’Oriol	Girbau,	estudiant	de	periodisme	de	la	UAB)	
https://incom.uab.cat/occ/2020/01/14/presentacio-de-la-desena-edicio-de-linforme-de-la-
comunicacio-a-catalunya-corresponent-al-bienni-2017-2018/	
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16. Pressupost	2019	
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16.1. Ingressos	InCom-UAB	
	
	
Ingressos	InCom-UAB	 2019	
UNIVERSITAT	AUTÒNOMA	DE	BARCELONA	

Suport	UAB	(Bestreta)																																																																									53.298,83	

Estabilització	capítol	VI	 6.626,95	
CONVOCATÒRIES	COMPETITIVES	(RECERCA	I	COOPERACIÓ)	

Projecte	Religió	2017		
(Generalitat	de	Catalunya)	

2.400,00	

Projecte	Fundació	Autònoma	Solidària	(UAB)	 6.500,00	
CONVENIS,	CONTRACTES	I	FACTURACIONS	
Institucions	públiques	

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

	
(aprovat	33.000,00)	

	
Diputació	de	Barcelona	
Informe	de	la	comunicació	a	Catalunya	2017‒2018	

4.795,50	

Ajuntament	de	Barcelona	
Arxiu	Municipal	/	Traspàs	material	Fòrum	Cultures	

	
3.700,00	

Entitats	privades	
Naturgy		
Informe	de	comunicació	a	Catalunya	2017–2018	

10.000,00	

Fundació	Barcelona	Olímpica	
Web	Museu	

2.416,66	

Editorial	UOC	
Edició	col·lecció	Atlántica		

148,45	

CÀNON	UAB	 1.362,02	
ROMANENT	EXERCICI	ANTERIOR	 12.608,03	
TOTAL					 103.856,44	
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16.2. Despeses	InCom-UAB	
 
 
Despeses	InCom-UAB	 2019	
REMUNERACIÓ	DE	PERSONAL	

Retribució	personal	acadèmic	funcionari		 --	
Retribució	PAS	laboral	 79.635,27	
Col·laboracions	externes	 3.573,95	

CONVOCATÒRIES	COMPETITIVES	(RECERCA	I	COOPERACIÓ)	
Projecte	Relig	2017	(Generalitat	de	Catalunya)	 2.400,00	
Projecte	Fundació	Autònoma	Solidària	(UAB)	 6.500,00	

INFORME	DE	LA	COMUNICACIÓ	A	CATALUNYA	
Autors		 	
Correcció	lingüística		 	
Impremta		 	

ACTIVITATS	PRESENCIALS	
	Acte	presentació	Informe	 --	

FUNCIONAMENT	
Dominis	internet	/	servidor	 1.217,50	
Serveis	Informàtics	UAB	(Housing	i	Housting)	 1.880,00	
Telèfon		 641,00	
Correus	 220,29	
ISBN	 90,00	
Impressora	 1.390,00	
Viatges	i	dietes	(congressos,	recerques)	 --	

CANON	UAB	 1.307,53	
FONS	DE	RESERVA	(Funcionament	i	Nòmina)		 5.000,90	
TOTAL	 103.856,44	

	


