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1. Rendició de comptes

El Programa Formatiu del Grau de Comunicació consta de tres graus que es corresponen a les
especialitats de Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual. El
seu desplegament es produirà de manera completa en el curs 2012-13. Els dos primers cursos
són comuns als tres graus mentre que a tercer i quart es divideixen les matèries segons
cadascun dels àmbits d‟especialització. La transició vers l‟Espai Europeu d‟Ensenyament
Superior s‟ha produït de manera plena i reeixida tot incorporant tots els processos de qualitat,
els crèdits europeus, així com les modalitats més avançades d‟innovació docent, en tot el seu
desplegament.
Aquesta fita, ja pràcticament assolida amb la finalització enguany dels tercers cursos de
cadascun dels graus així com amb la planificació dels quarts, ha comportat una enorme i
sostinguda pressió sobre la plantilla disponible, tant de PAS com de PDI. En conseqüència, els
compromisos del Departament d‟Estudis de Comunicació (DEC) han d‟entendre‟s sota aquest
condicionant al qual tractem de donar resposta amb la màxima responsabilitat i implicació, tot i
la coincidència desafortunada i feixuga amb l‟agudització de la crisi econòmica. Tot i que les
incerteses respecte a la projecció de la plantilla entorpeixen la previsió immediata, així com la
direcció a emprendre a mig termini, hem planificat, avaluat la feina feta en els tres anys i
treballat en profunditat en la programació dels quarts cursos, tant pel que fa a les optatives, els
treballs fi de grau, les estades Erasmus dels nostres estudiants com llurs pràctiques. Al
capdavall, l‟any acadèmic vinent suposarà la sortida de la nostra primera i triple promoció de
graduats, tot coincidint amb els quatre anys de mandat de l‟actual equip directiu. El replegament
de les llicenciatures i el desplegament dels graus doncs, han estat un del principals reptes
estratègics que assolirem el proper any i que ens servirà per retre comptes i fer un balanç del
conjunt d‟aquest període (2009-2013).
Un altre objectiu prioritari ha estat la programació de la segona edició del nostre màster, ja en la
fase final de la seva renovada verificació, ara sota la denominació de Comunicació Estratègica
en la Societat del Risc. En les seves dues primeres edicions ha estat tot un èxit, tot i que ara
se‟ns obren incògnites respecte a la programació per a l‟any vinent, derivades en bona mesura
per l‟increment de taxes previst i les dificultats dels estudiants per accedir a beques. L‟alumnat
del nostre màster procedeix en un percentatge elevat de l‟estranger fet que valorem molt
positivament tant pel que fa a l‟interès de la nostra oferta formativa com pel seu elevat caràcter
innovador. En preparar la nostra proposta vàrem ser molt conscients de llaurar-nos un espai
propi, estretament vinculat a les nostres línies d‟investigació prioritàries. Sens dubte, en els
propers anys la nostra pretensió rau en aprofundir en aquest potencial d‟internacionalització, així
com en consolidar la nostra formació especialitzada en l‟àmbit de la comunicació estratègica i el
risc.
Pel que fa al nostre programa de Doctorat en Comunicació sembla que els nous requisits
exigits el poden posar en qüestió. Essent conscients d‟aquesta amenaça, ja hem començat a
impulsar mesures per establir contactes amb universitats estrangeres o per accelerar el ritme i el
compromís en la presentació de les tesis dels nostres doctorands. Veritablement, el moment
d‟incertesa regnat ens agafa una mica a contrapeu, en alguns dels indicadors dominants (cal
tenir present que el nostre departament és jove i en expansió tot i els moments de recessió). Tot
i això l‟interès per afrontar tots aquests reptes no minva, encara que les condicions cada cop es
presenten com més dures i imprevisibles. En qualsevol circumstància, el nostre col·lectiu
investigador no pot restar aliè a la formació de tercer cicle i per a què això no es produeixi
esmerçarem totes les energies al nostre abast. Considerem clau enfortir les nostres línies
d‟investigació amb una bona oferta de formació doctoral.
Aquest any 2011-12, tal i com els dos anteriors i el següent com a mínim, han estat d‟una
intensitat molt remarcable tant pel que fa a docència, recerca com gestió. En aquest sentit,
l‟encàrrec docent, el pacte de dedicació, l‟avaluació de les UAAs, etcètera, assenyalen
clarament on han residit les nombroses responsabilitats docents del nostre departament en tots
aquests anys. Allò més urgent ara mateix és fer una previsió ajustada als recursos humans i
materials disponibles, els quals caldrà incrementar amb la posada en marxa dels quarts cursos
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dels graus, amb l‟activació de les optatives, els treballs de final de grau, els treballs de fi de
màster, etcètera.
En un altre ordre de responsabilitats i reptes, l‟increment en la presentació de tesis, els trams de
recerca vius, la publicació en revistes de qualitat internacional, i la captació de recursos per
impulsar la nostra recerca han estat cabdals en les nostres tasques, així com la consolidació i
ampliació de les nostres línies de recerca. Addicionalment, la gestió i col·laboracions creixents
vinculades a la centralitat i transversalitat de la nostra disciplina dóna compte del dinamisme de
les nostres activitats: major integració del nostre departament amb la Facultat de Lletres on la
vicedegana Arantxa Capdevila ha renovat en el seu càrrec, tot i el canvi de Degà; participació
activa en el Pla Pilot d‟Avaluació de Competències; suport a la cobertura i difusió d‟activitats
impulsades per la URV, participació en accions proposades des dels diversos vicerectorats;
etcètera. No obstant l‟increment notable d‟aquestes tasques associades a l‟àmbit de la gestió,
difusió i visibilitat de les nostres activitats i compromisos universitaris, des del DEC persistim en
l‟excel·lència i la innovació en les nostres ofertes formatives en l‟àmbit de la comunicació.

El fet que el grup de recerca Asterisc (Grup Consolidat reconegut per la Generalitat), la càtedra
internacional URV/Repsol d‟Excel·lència en Comunicació, el Màster, i la totalitat del personal
propi del departament es coordinin en tot un mateix conjunt, provoca que ens sentim una mica
incòmodes amb els indicadors a l‟ús, els quals avaluen sota un mateix recer situacions molt
dispars, no atenent suficientment a especificitats. No obstant això, tractem de treure el màxim
profit d‟aquestes sinèrgies. A tall d‟exemple, la publicació semestral de la revista acadèmica
internacional Catalan Journal of Communication & Cultural Studies suposa tot una aposta
per al nostre col·lectiu, amb un alt valor estratègic i innovador. En aquest projecte s‟hi troben
imbricats tant el Departament com la Càtedra o el màster i el Grup de Recerca.
Les característiques específiques i les condicions de partida del nostre departament tant pel que
fa als seus recursos humans com materials ens impossibiliten accedir a contractes i encàrrecs
de transferència d‟una manera regular. Tot i que explorem sempre opcions d‟expansió, ens
veiem empesos a fer-ho des de la prudència. Tot i això la nostra activitat de recerca és molt
intensa fins al punt que prenem part en un projecte europeu del VII Programa Marc. Tot i
superar amb escreix les nostres obligacions docents, som conscients del nostre compromís per
trobar espais de desenvolupament per als nostres investigadors joves. De fet, s‟estableixen
programes d‟ajut per a què els investigadors en formació puguin realitzar estades de recerca.
Tot i la problemàtica de baixes mèdiques que no hem cobert, el DEC ha trobat les condicions
per a què la nostra activitat no minvi tot estimulant la promoció del professorat jove en formació.
En el segon quadrimestre del curs 2011-12 realitzen estades predoctorals dues becàries FI de la
Generalitat adscrites al nostre col·lectiu, l‟una a Ghent i l‟altra a Dublin, i una tercera persona en
estada postdoctoral, a Veracruz, Mèxic. Hi ha previst que en el primer quadrimestre de l‟any 1213, una becària, finançada pel Grup de Recerca, pugui vincular-se en la seva estada de recerca
en un grup d‟investigació a la Brunel University de Londres.
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2. Direcció estratègica i de govern
El Departament d‟Estudis de Comunicació aplega un col·lectiu d‟aproximadament una
cinquantena de docents i investigadors adscrits a les àrees de coneixement de Comunicació
Audiovisual i Publicitat i de Periodisme (dels quals 16 amb dedicació exclusiva i la resta
professorat associat), i vuit membres del Personal d‟Administració i Serveis: dos a la secretaria,
una com a personal de suport a la recerca adscrit al Grup de Recerca en Comunicació Asterisc,
una altra vinculada a tasques de suport al departament i a la recerca finançat amb recursos del
projecte europeu i d‟investigador actiu, quatre a l‟Àrea Tècnica de suport a la docència on a
banda de donar suport a la docència gestionen els equipaments audiovisuals, amb la TDT del
Camp de Tarragona TAC12 amb la què compartim els platós de televisió a partir mitjançant el
seguiment del conveni que la URV i el Consorci de la TDT van signar ja fa un parell d‟anys.
El Departament s‟ha encarregat de la docència de més d‟una cinquantena d‟assignatures de la
llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques, els segon cicle de Periodisme, i de part d‟una
assignatura de la titulació de Biotecnologia, així com de la posada en funcionament dels títols de
grau del Programa Formatiu dels Graus de Comunicació, a més d‟una assignatura impartida en
el grau de Treball Social.
Aquest curs acadèmic hem posat en marxa la segona edició del nostre màster oficial en
Comunicació Política, Institucional i Corporativa en entorns de Crisi i Risc. Aquesta fita ha
suposat continuar amb la tasca de garantir la formació de postgrau després d‟uns anys en què el
nostre Doctorat en Comunicació n‟havia estat l‟instrument principal. De fet, es va procedir a
demanar la verificació del nou programa de doctorat en Comunicació, vinculat al màster, que va
aconseguir el reconeixement per part de l‟ANECA. Després d‟uns anys inicials, el nostre
col·lectiu investigador està creixent d‟una manera sostinguda gràcies als fruits de la nostra
política de formació de tercer cicle així com, en els propers anys, confiem que així ho puguem
enfortir a través del desplegament del màster i de l‟assoliment dels requisits de verificació del
nou programa de Doctorat.
El personal docent i investigador del DEC desenvolupa una intensa activitat de recerca i
divulgació en diversos àmbits de la comunicació social, i durant el curs de referència s‟ha
desplegat una àmplia activitat d‟extensió universitària. Quant a la política de consolidació de la
plantilla s‟ha assolit l‟entrada en una etapa de major maduresa amb 10 places de professorat
estable (entre titulars i agregats i un TEU). Dos dels agregats han aconseguit l‟acreditació de
l‟ANECA com a Titulars d‟Universitat i un TU ha estat acreditat com a Catedràtic. En cap dels
casos, han estat convocades les places, seguint les directrius marcades des de l‟equip de
govern del rectorat de la URV. Les dues beques d‟investigació competitives així com l‟activació
d‟una altra en el marc del suport obtingut pel nostre Grup de Recerca Asterisc, i d‟altres dues de
plantilla en curs, subratllen l‟aposta decidida del nostre col·lectiu investigador per l‟excel·lència i
el creixement sostingut i sostenible, amb la incorporació de nous investigadors tot tractant
d‟evitar les condicions de precarietat.
Cal esmentar el paper clau de la Càtedra Internacional URV-Repsol d’Excel·lència en
Comunicació que en els darrers quatre anys ens ha brindat un suport molt valuós a bona part
de les activitats d‟internacionalització del nostre Departament. Enguany cal remarcar el patrocini
principal per part de la Càtedra del Congrés Internacional de la Asociación Española de
Investigación de la Comunicación (AE-IC), que es va celebrar a Tarragona el passat mes de
gener de 2012, i que va comptar amb la participació de més de quatre-cents investigadors. Per
altra banda, destaca particularment l‟impuls de la revista Catalan Journal of Communication &
Cultural Studies així com el patrocini del nostre màster amb el suport financer per a la
conferència inaugural pronunciada per un professor de prestigi internacional i el finançament
d‟altres conferències i estades de professors en el marc del programa formatiu de màster.
Durant el curs 2011-12, el Departament d‟Estudis de Comunicació ha consolidat la seva posició
estratègica com a centre de referència en la formació superior en l‟àmbit de la publicitat i les
relacions públiques, així com en el periodisme i la comunicació audiovisual. Aquesta situació
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s‟ha articulat sobre tres eixos bàsics, docència, gestió i recerca. A continuació s‟assenyalen
algunes de les fites més remarcables en cadascun dels tres àmbits esmentats.
Aquest curs acadèmic hem desplegat els tercers cursos del graus. Tanmateix, ens hem vist
obligats a estar molt pendents de la planificació per l‟any vinent, 2012/13, en el qual cadascun
dels tres graus seguirà el seu propi itinerari. Aquesta situació de màxima pressió sobre el nostre
col·lectiu s‟ha vist aguditzada per la crisi econòmica. Si a això hi afegim els ajustaments severs
que han recaigut sobre el nostre professorat associat, o les dificultats per cobrir les baixes, la
planificació per al proper curs acadèmic es presenta incerta. Tal i com el pacte de dedicació del
nostre Departament evidencia, la càrrega docent i de gestió del nostre professorat és ja al
màxim d‟allò sostenible. L‟entrada de més d‟un centenar d‟estudiants que accedeixen a primer
de grau dificulta força la implantació d‟una docència personalitzada de qualitat. Certament ens
trobem atrapats en aquesta contradicció i cal reconèixer que la conjuntura no ens ha estat
massa favorable havent de suplir aquest escreix d‟activitats amb implicació, motivació i molta
voluntat.
No obstant, el nostre compromís en aquest àmbit s‟ha vist reconegut per l‟obtenció de diverses
distincions i projectes d‟innovació amb la qualitat docent com a eix. Enguany cal remarcar el
Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent en la modalitat col·lectiva: El projecte Cartes
digitals: creant relacions transnacionals i competències interculturals, encapçalat pels professors
Iolanda Tortajada, Josetxo Cerdán i Juan Luís Gonzalo. Els guardonats seran els candidats de
la URV a les distincions Jaume Vicens Vives corresponents, que atorga cada any la Generalitat
de Catalunya. D‟altra banda, la nostra participació en altres projectes reeixits com per exemple
en l‟àmbit de la Nutrició, en col·laboració amb la Facultat de Medicina, ha continuat endavant.
Aquestes distincions i reconeixements posen de manifest la importància que des del nostre
col·lectiu atorguem a la qualitat docent al servei dels nostres estudiants i de la seva formació. La
nostra candidatura als premis d‟Excel·lència Docent 2010 de la URV va ser valorada molt
positivament per la tasca innovadora i d‟internacionalització que caracteritza els nostres
projectes docents, entre els quals destaca la proposta d‟impulsar un projecte Erasmus Mundus,
sobre el qual es continuarà treballant en els propers anys. A cavall de la nostra aposta per la
docència de qualitat i per la internacionalització, la nostra candidatura a liderar un projecte
europeu Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Master for Excellence in Online Communication)
n‟es un magnífic exemple. Aquest projecte va ser impulsat inicialment pel Dr. David Domingo en
col·laboració amb una universitat finlandesa i una universitat alemanya.

La planificació estratègica de la docència ha estat un dels nostres principals reptes sobre el qual
hem invertit els majors esforços. Tanmateix, el major nombre de procediments i processos ha
incrementat les tasques de gestió, per tal de garantir-ne l‟eficàcia i revertir-los sobre l‟increment
en la qualitat de la docència. L‟adaptació plena al sistema de crèdits europeus, Bolonya, ha estat
intensa i això ha comportat una certa saturació de tasques per al professorat a temps complet i
entre aquells que han impartit docència en els cursos dels nous graus, molt particularment.
La planificació de la segona edició del Màster en Comunicació Estratègica en la Societat del
Risc ha estat dirigida pel Dr. Capriotti i tot sembla indicar per les dades de pre-inscripció que
tornarem a reeixir en l‟atracció d‟estudiants per a la nostra oferta de cara a la tercera edició, el
curs acadèmic 2012-13.
El nostre col·lectiu ha anat assumint majors responsabilitats en tasques de gestió tant pel que fa
a la nostra integració en la Facultat de Lletres com a la difusió d‟activitats acadèmiques amb
valor afegit per al territori. En aquest sentit, cal remarcar el nomenament com a vice-degana de
la Facultat de la nostra professora Dra. Arantxa Capdevila, la qual ha renovat amb el nou degà
Josep Sánchez Cervelló. En motiu de la proclamació de Tarragona com a ciutat organitzadora
dels Jocs Olímpics del Mediterrani 2017, el Dr. Bernat López s‟encarrega d‟organitzar un curs
d‟estiu que tractarà sobre les implicacions simbòliques de l‟esport i l‟olimpisme en la societat i
les ciutats organitzadores.
El curs 2011-2012 ha comportat un fort impuls en l‟activitat de recerca del PDI del Departament.
Tots els seus components amb dedicació a temps complet formen part de projectes de recerca
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finançats en convocatòries competitives, i n‟hi ha quatre que estan sent dirigits per professors
integrats en el Grup de Recerca Asterisc. La relació de publicacions (articles de revistes,
capítols de llibres i monografies) i de ponències i comunicacions presentades a congressos
internacionals és molt extensa i variada (veure més endavant). El novembre de 2011 va
aparèixer un nou número de la revista acadèmica Catalan Journal of Communication and
Cultural Studies, promoguda per professorat del Departament i a la primavera s‟ha publicat el
volum 6 i ja és a punt el següent que apareixerà a la tardor. Hem dotat una beca de suport a la
difusió de la revista la qual es troba en procés d‟avaluació per diversos organismes encarregats
de validar els índexos d‟impacte i la qualitat acadèmica i científica de les publicacions de
referència internacional.
Efectivament, el Grup de Recerca Consolidat Asterisc duu a terme una tasca ingent on trobem
que cadascun dels seus membres desenvolupa una línia de recerca quasi bé en solitari.
Aquesta manca de recursos humans la suplim amb una coordinació des de la URV de grups de
recerca formats per investigadors d‟altres centres o universitats. Algunes dades il·lustratives
d‟aquesta activitat frenètica de recursos així com de presentació de sol·licituds durant els darrers
dos anys així ho palesen: durant el període 2008-2011, s‟han presentat desenes de sol·licituds
de finançament tant a convocatòries pròpies de la URV, com a convocatòries competitives
d‟àmbit europeu, estatal, autonòmic i local, així com a institucions privades. El percentatge d‟èxit
ha estat més que considerable. Una bona prova d‟això va ser l‟assoliment de suport financer tant
de la Generalitat com del Ministeri de Ciència i Tecnologia de l‟Estat espanyol per a
l‟organització del Congrés de l‟AE-IC.
Actualment, el Departament d‟Estudis de Comunicació compta amb un total de 5 projectes
competitius vigents o en procés d‟iniciació (4 projectes I+D i un projecte del 7è PM de la UE), 4
beques de formació predoctoral (dues beques FI, una beca URV i una beca BRDI) i una càtedra
de recerca amb finançament privat bona part dels ingressos de la qual es destinen a impulsar
accions d‟excel·lència en l‟àmbit de la investigació en comunicació (Càtedra URV-Repsol
d‟Excel·lència en Comunicació).
El Personal de Suport a la Recerca (PSR) del grup del qual gaudim des de fa quasi quatre anys
ha esdevingut una peça clau a l‟hora de gestionar i donar resposta a les peticions d‟informes de
seguiment, justificacions tècniques i econòmiques, preparació de la documentació requerida
pels organismes finançadors, etcètera. De fet, la seva vàlua ha contribuït decisivament a la
consolidació del Grup i per tant a la seva organització i projecció. Al novembre de 2011 es va
incorporar un altre personal tècnic de suport a la recerca, en aquest cas vinculat al projecte
europeu. Les necessitats de suport han crescut i la feina d‟aquesta persona ha esdevingut
indispensable.
En tot aquest context, relacionem algunes activitats molt destacades que han situat els nostres
Estudis en el camí de la visibilitat i la internacionalització: per una banda l‟organització del
Congrés espanyol de Comunicació d‟abast internacional i, de l‟altra, la publicació i difusió
internacional del monogràfic de la Catalan Journal:
Organització del III Congrés Internacional de l’AE-IC, “Comunicación y riesgo”
(18-20 de gener de 2012)
President del comitè organitzador: Jordi Farré
Coordinador: Bernat López
Aquest congrés va reunir a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona a investigadors i
acadèmics experts en l‟àmbit “Comunicació i risc”, concebut des d‟un punt de vista molt ampli,
incloent la comunicació de risc, la comunicació de crisi, la comunicació en l‟àmbit de la salut, la
seguretat alimentària i/o el medi ambient, la comunicació corporativa i institucional en contextos
de crisi econòmica, etc. El congrés va constar de sessions plenàries i semiplenàries, així com de
sessions paral·leles en les quals varen celebrar-se comunicacions individuals i panels col·lectius.
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L‟impacte d‟un congrés d‟aquestes característiques és clarament justificable pel fet que ha
esdevingut un aparador gairebé exhaustiu de la millor recerca en l'àmbit de la comunicació a
nivell d'Espanya, Portugal i Amèrica Llatina, atès que hi van ser presents tots els investigadors i
investigadores actius en aquest camp i hi van presentar els resultats dels projectes en què estan
treballant. El III Congrés de l'Associació Espanyola d'Investigació de la Comunicació “Comunicació i Risc”, va fer possible situar la Universitat Rovira i Virgili i Tarragona en
l‟epicentre internacional del binomi comunicació i risc.
L'ingent nombre de comunicacions rebudes, la pluralitat de sessions organitzades així com els
fòrums oberts de debat van ser mostra de la consolidació i riquesa de la nostra comunitat en la
promoció de l'intercanvi científic. En aquest sentit, es va veure plenament acomplert l‟objectiu
inicial amb què es plantejava el congrés: esdevenir una trobada d‟investigadors de la
comunicació amb l‟objectiu de millorar la comprensió dels processos que intervenen en la
construcció social del risc.
El reconeixement científic de la recerca exposada i l‟indiscutible nivell d‟internacionalització
queda reforçat pel fet que els tres ponents convidats a les sessions plenàries van ser
personalitats de reconegut prestigi a nivell internacional: el professor Romà Gubern, catedràtic
emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona, el professor emèrit de la Université Paris VIII,
Armand Mattelart, i el professor de la University of Arizona, David L. Altheide.
En la mateixa línia, el congrés va comptar amb la participació activa de la Confederación
Iberoamericana de Asociaciones Científicas y Académicas de la Comunicación
(CONFIBERCOM), que agrupa associacions nacionals i regionals de recerca de la comunicació
de la Península Ibèrica i Amèrica Llatina, com la pròpia AE-IC, l‟Asociación Latinoamericana de
Investigación de la Comunicación (ALAIC) i la Federación Latinoamericana de Facultades de
Comunicación (FELAFACS).

Investigadors convidats en el marc de la publicació de la Catalan Journal of
Communication and Cultural Studies (CJCS) i de l’activitat del MASTERDEC
Actualment la revista CJCS ja compta amb un total de 6 volums publicats, que inclouen dos
números cadascun (un de genèric i un de monogràfic). En els casos dels números monogràfics
publicats, des dels Estudis de Comunicació s‟han organitzat jornades de presentació que han
comptat amb la presència de reconegudes personalitats acadèmiques de prestigi internacional
en els diferents àmbits.
Pel que fa enguany, durant l'acte d'inauguració del curs 2011-12 del MASTERDEC, el 5
d‟octubre de 2011, es va presentar e nou número monogràfic de la revista, dedicat a la
investigació sobre marques de destinacions turístiques. Aquest número especial porta per títol:
"Tourism & communication: place brands, identities and new trends" i va comptar, com a editor
convidat, amb el professor Nigel Morgan (The University of Wales Institute, Cardiff) i la
professora Sunsi Huertas (DEC, URV).
El professor Nigel Morgan ha publicat més de 130 treballs sobre màrqueting de destinacions
turístiques i l‟estudi del turisme com a fenomen sociològic. La seva obra ha estat traduïda al
xinès, rus, coreà, espanyol i italià. És conegut principalment per les seves obres Advertising in
Tourism and Leisure (edicions el 2000, 2001, 2004 i 2005) i Destination Branding (tercera edició
de 2009).
El proper número monogràfic porta per títol “Gender Relations in the Media. Conflicting Pictures
and New Representational Practices”, compta amb la professora Sofie van Bauwel (Gent
University) i la professora Iolanda Tortajada (Universitat Rovira i Virgili) com a editores
convidades. La seva publicació està prevista per a la tardor de 2012.
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3. Activitats de formació: llicenciatures, graus i postgrau
En el curs 2011-12, el DEC s‟ha encarregat de cobrir activitats de formació en la llicenciatura de
Publicitat i Relacions Públiques, el segon cicle de Periodisme, el grau de comunicació
audiovisual, el grau de periodisme i el grau de publicitat i relacions públiques. Hem desplegat els
tercers cursos de grau, específics per a cadascuna de les branques, amb la consegüent
desaparició del tercer curs de llicenciatura. Tenim per endavant un recanvi de pla d‟estudis que
ens genera un escreix considerable de dedicació docent així com un increment de tasques
d‟organització, informació i seguiment de procediments de gestió acadèmica.
Pel que fa a la formació de postgrau hem completat la segona edició del nostre màster oficial
amb una vintena d‟estudiants, quatre dels quals estrangers. En la planificació de la segona
edició preveiem que l‟índex d‟estudiants estrangers es pugui incrementar complint-se la nostra
fita d‟ofertar una formació especialitzada en la comunicació estratègica en les organitzacions en
entorns de crisi i risc. Aquesta aposta de diferenciació i de posicionament es s‟incardina
perfectament amb els nostres interessos de recerca i els nostres propòsits tant d‟excel·lència
com d‟internacionalització.
Ensenyaments on imparteix docència el DEC:
Llicenciatures:
Publicitat i Relacions Públiques
Periodisme
Biotecnologia
Títols de grau:
Publicitat i Relacions Públiques
Periodisme
Comunicació Audiovisual
Treball Social
Pel que fa a les dades de matriculació en els graus les dades actualitzades en el curs 2011-12
indiquen els següents resultats pel que fa a la demanda en primera opció en relació als
estudiants de nou ingrés:
Comunicació audiovisual: 57/32
Periodisme: 83/33
Publicitat i relacions públiques: 69/37
D‟aquestes xifres es desprèn que enguany hem tingut 102 noves matrícules de nou ingrés al
nostre Programa Formatiu de Comunicació.
Màster en Comunicació Política, Institucional i Corporativa en entorns de Crisi i Risc:
segona edició realitzada en el curs acadèmic 2011-2012, la qual va comptar amb una
vintena d‟estudiants de nou ingrés, de fet el nombre màxim establert.
A propòsit de la presentació del vòlum 3, nº 2, de la Catalan Journal of Communication &
Cultural Studies Special Issue: Tourism & Communication: Place Brands and Identities and New
Trends es va comptar com a editor convidat amb el professor Nigel Morgan de la University of
Wales Institute de Cardiff. La seva visita va ser incorporada al màster on se‟l va convidar com a
conferenciant inaugural de la segona edició. Aquesta inauguració va comptar amb el suport de
la Càtedra Repsol-URV d‟Excel·lència en Comunicació.
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4. Activitats de recerca i transferència
A continuació relacionem les principals línies de recerca sobre les que el nostre grup de recerca
organitza els seus interessos d‟investigació:
Comunicació de risc
Comunicació i turisme
Comunicació política
Desigualtat en l'accés i la representació als mitjans
Economia política de la comunicació
Estudis de televisió i cinema
Gestió estratègica de la comunicació corporativa i relacions públiques
Mitjans de comunicació, cultura i identitat
Mitjans de comunicació, infància i adolescència
Periodisme digital i convergència
Esports, mitjans i globalització
Les activitats vinculades al màster i al grup de recerca Asterisc, les quals es despleguen en
altres epígrafs, poden consultar-se amb detall en les següents adreces web:
http://www.urv.cat/asterisc/ i http://www.masterdec.net/.
A continuació fem una breu relació d‟algunes activitats de recerca i de transferència dutes a
terme en el nostre Departament:
Octubre 2011
Repsol i la URV renoven l'acord per la Càtedra Internacional d‟Excel·lència en Comunicació
La Cátedra d'Excel·lència en comunicació es va crear al 2007 entre el Departament d'Estudis de
Comunicació de la URV i el complex industrial de REPSOL a Tarragona. Renovació de l‟actual
acord per tres anys més. Les activitats de la Càtedra d'Excel·lència en Comunicació permeten la
transferència de coneixements entre el món acadèmic i l‟entorn. A través d‟ella, el Departament
d‟Estudis de Comunicació de la URV ha publicat i difós diversos estudis d‟investigadors; i ha
promogut, per primera vegada a l‟estat, la creació de la revista acadèmica internacional Catalan
Journal of Communication and Cultural Studies, que tracta aspectes rellevants sobre la
comunicació social des de un una perspectiva catalana, editada per la prestigiosa editorial
britànica Intellect.
19 de setembre de 2011
Presentació de la sèrie de TV “Fent Goma” realitzada per alumnes de periodisme de la URV
Presentació de la sèrie documental “Fent Goma. Un passeig audiovisual pel Reus dels 60 i 70”
realitzada per alumnes dels estudis de Comunicació de la URV com a resultat del conveni de
col·laboració entre la Fundació Privada Reddis, la URV i Iniciatives de TV (Canal Reus TV).
Les autores, Anna Fortuny, Patricia García, Carlota Moragas i Maria Sabaté són estudiants dels
darrers cursos de periodisme i han estat assessorades pel professor del Departament d‟Estudis
de Comunicació del URV, Antoni Pérez-Portabella.
12 de setembre de 2011
Lectura de tesi doctoral al Departament d'Estudis de Comunicació
Defensa de la tesi doctoral titulada "La evaluación en los modelos de planificación estratégica de
las relaciones públicas. Análisis comparativo del uso de la evaluación de la comunicación en las
redes hospitalarias de los modelos sanitarios de España, el Reino Unido y Estados Unidos" de
Guillem Marca Francés, professor del Departament d'Estudis de Comunicació de la Universitat
Rovira i Virgili.
La tesi doctoral té com a director al Dr. Paul Capriotti, professor dels Estudis de Comunicació de
la URV

4 d'octubre de 2011
I Trobada de càtedres URV
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La Càtedra URV-Repsol d'Excel·lència en Comunicació es va presentar juntament amb la resta
de càtedres URV en col·laboració amb entitats públiques i privades al Paranimf de la Universitat.
Aquest acte va tenir com a finalitat donar a conèixer a la societat del nostre entorn les càtedres
en col·laboració que en aquest moment treballen en el si de la nostra universitat, alhora que
palesar que l‟experiència, ja consolidada a casa nostra, és positiva també per al progrés
econòmic i social.

Premis i reconeixements
19 i 20 d‟abril de 2012, Oslo
Premiat un article d‟en David Domingo (URV), Pere Masip (URL) i Lluís Micó (URL), per part de
L'International Symposium on Media Innovation a Oslo. L‟article ha estat acceptat per ser
publicat a la International Communication Gazette.
Abril 2012
Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent en la modalitat col·lectiva.
El projecte Cartes digitals: creant relacions transnacionals i competències interculturals, dels
professors Iolanda Tortajada, Josetxo Cerdán i Juan Luís Gonzalo, ha guanyat el Premi Consell
Social URV a la Qualitat Docent. Els guardonats seran els candidats de la URV a les distincions
Jaume Vicens Vives corresponents, que atorga cada any la Generalitat de Catalunya.
8 d‟octubre de 2011
Alumnes de la URV van optar als Premis Nova Autoria 2011 del Festival de Cinema Fantàstic de
Sitges
Dues peces realitzades per alumnes dels Estudis de Comunicació van ser seleccionats per
concursar en aquesta edició. Els títols escollits són "1991-2011", realitzat per Lorena Pagès, i
"Uroboros", creat per Enric Solé i Carla Torredemer. Els dos treballs són el resultat d'una
pràctica realitzada a l'assignatura de segon de grau Teoria i Tècnica del Llenguatge audiovisual.

Direcció i/o participació en projectes de recerca finançats en convocatòries competitives
En aquest àmbit, durant aquest curs estan actius un total de 4 projectes I+D de la convocatòria
competitiva Plan Nacional I+D+i 2008-2011 i un projecte finançat pel 7è Programa Marc de la
Comissió Europea:
Títol: La comunicación del patrimonio cultural de los museos. Análisis comparativo de la gestión
de la comunicación institucional y digital en los museos españoles y en los principales museos
de referencia a nivel mundial
Investigador principal: Capriotti, P.
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Durada: 2012 - 2014
Títol: El audiovisual español contemporáneo en el contexto transnacional: aproximaciones
cualitativas a sus relaciones transfronterizas
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referència/Codi de la concessió: CSO2010-15798
Import concedit: 34.000
Investigador principal: Josetxo Cerdán
Durada: 2010 - 2013
Títol: La construcción mediática de los conflictos políticos y territoriales en España: estudio de
los discursos y de las narrativas
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referència/Codi de la concessió: CSO2010-20047
Import concedit: 34.000
Investigador principal: Enric Castelló
Durada: 2010 - 2013
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Títol: Medios de Comunicación y violencia de género: ¿Catalizadores o elementos de
prevención?
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Referència/Codi de la concessió: CSO2008-02006
Import concedit: 41.000
Durada del projecte: 2008 - 2011
Investigador/a principal: Tortajada Giménez, Iolanda

Projecte del 7è Programa Marc:
Títol: Food Risk Communication. Perceptions and communication of food risks/benefits across
Europe: development of effective communication strategies
Entitat finançadora: FP7 - Cooperation - Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology.
Unió Europea.
Import concedit: 82.612,8
Durada del projecte: 2010 - 2013
Investigador/a principal: Jordi Farré Coma

Altres projectes on hi participen membres del DEC:
2008 - 2012. Marketing de destinos turísticos. La gestión de marcas. Ministerio de Educación
Ciencia y Tecnología de Argentina. IP: Lucía Tamagmi. Investigadora participant: Sunsi Huertas.
2010 - 2013. Evolución de los cibermedios españoles en el marco de la convergencia. Análisis
del mensaje.Dirección General de Investigación . Ref. CSO2009-13713-C05-04. IP: Javier Diaz
Noci. Investigador participant: David Domingo.
2010 - 2013. Media Accountability and Transparency in Europe. (FP7 - Cooperation - Socioeconomic sciences and Humanities). Unió Europea. IP: Susanne Fengler. Investigador
participant: David Domingo.
2010 - 2011.Integració del malalt simulat en les bases de la comunicació i l'educació en nutrició.
(Projectes de recerca i innovació en matèria educativa i d'ensenyament formal i no formal).
Universitat Rovira i Virgili. IP: Marta Romeu. Investigadors participants: Jordi Farré, Mònica
Lores.
2010 - 2011. REVERS. Col·lecció d'assajos fílmics al voltant de la sexualitat, l'atracció, la
violència, la transformació i la soledat. Una reivindicació visual de les dones infrarepresentades.
Departament d'Acció Social i Ciutadania. Ref. U-97/10. IP: Yolanda Tortajada Gimenez
Direcció i/o participació en contractes de transferència i organització de congressos
Títol: Càtedra Internacional URV-Repsol d'Excel·lència en Comunicació
Nom IP: Jordi Farré Coma
Any inicial: 2011 Any final: 2013
Entitat finançadora: Càtedra URV-Repsol
Perez-Portabella, Antoni, direcció del projecte de cooperació “Diseño de protocolos para la
cooperación universitaria internacional mediante campus virtuales”. AECID Import: 30000
euros. Procedimiento CAP 2010 (Expediente 1017). 10-CAP1-1006. Universitats
participants: URV, Yaoundé I, Antananarivo i Cheikh anta Diop de Dakar. 2010-2012
2012 - 2012. Ajut ARCS. III Congrés Internacional Associació Espanyola d'Investigació de la
Comunicació. Generalitat de Catalunya. Ref. 2011ARCS00004. IP: Jordi Farré
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2012 - 2012. Ajut AACC. III Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación
de la Comunicación. Ministerio de Ciencia e Innovación. Ref. CSO2011-12578-E. IP: Jordi Farré
Articles en revistes acadèmiques
Cerdán, J.; Fernández Labayen, M. (2012) “X Films: desarrollismo y mecenazgo”, Archivos de la
Filmoteca (69).
López, B. (2012) “Creating fear: The social construction of human Growth Hormone as a
dangerous doping drug”, International Review for the Sociology of Sport, 47 (2). First published
on January 9, 2012 as doi: 10.1177/1012690211432209. Article ISI.
Castelló, E. (2012) “Mediated cosmopolitanism. The world of television news, by Alexa
Robertson”, Critical Discourse Studies, 9(1), 87-89.
(http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17405904.2011.637684)
Lozano, N.; Lores, M. (2012) “La gestió comunicativa de la seguretat alimentària a la Unió
Europea: l'ús institucional dels social media”, Periodística, 1(14).
Quílez, L. (2012) Review of “Directory of World Cinema: Spain (Lorenzo J. Torres Hortelano,
ed.)”, Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, Vol. 4(1). 2012. Pàgs.132-133.
ISSN: 1757-1898.
Gamero, N., Espluga, J., Prades, A., Oltra, C., Solá, R., Farré, J. (2011) “Institutional dimensions
underlying public trust in information on technological risk”, Journal Of Risk Research, 14, 18. ISSN: 1366-9877. Article ISI.
(http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all?content=10.1080/13669877.2010.547260)
López, B. (2011) “The Invention of a „Drug of Mass Destruction': Deconstructing the EPO Myth”,
Sport in History, 31(1), 84. ISSN: 1746-0263.
Capdevila, A.; Gómez, L. (2011) “La articulación territorial de Cataluña y España en las
estrategias persuasivas de los partidos políticos y de las instituciones autonómicas durante la
campaña del Estatut”, Anàlisi. Revista de comunicació de la Universitat Autonòma de
Barcelona, 41, 13-25. (http://ddd.uab.es/record/73155?ln=es)
López, B. (2011) “Doping as technology: a re-reading of the history of performance-enhancing
substance use in the light of Brian Winston's interpretative model for technological continuity and
change”, International Journal of Sport Politics and Policy, 4(1), 55-71.
(http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19406940.2011.627361). ISSN: 1940-6940.
Ruiz, C.; Domingo, D.; Micó, J.L.; Díaz-Noci, J.; Meso, K.; Masip, P. (2011) “Public Sphere 2.0?
The Democratic Qualities of Citizen Debates in Online Newspapers”, International Journal Of
Press-Politics, 16(4), 463-487. (http://hij.sagepub.com/content/16/4/463.abstract). ISSN: 19401612. Article ISI.
Quílez, l. (2011)” Posmemorias airadas. Enojo, duelo e imaginación en Los Rubios y
M”, Archivos de la Filmoteca.
Quílez, l. (2011) ”Dossier: Cine y memoria en la Argentina de la posdictadura”. Archivos de la
Filmoteca.
Castelló, E.; Montagut, M. (2011) “Journalist, Reframing and Party Public Relation Consultants:
Strategies in the Morning Talk Radio”, Journalism Studies, 12(4), 506-521. Article ISI.
(http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461670X.2010.530969) ISSN: 1461-670X.
Huertas, A. (2011) “Limitaciones, deficiencias y oportunidades de las relaciones públicas en el
ámbito rural”, Icono 14, A(6), 245-266.
Castelló, E. (2011) “Catalan television drama. A turning point”, Critical Television Studies, 6(2),
24-36.
Gonzalo, J.L.; Farré, J. (2011) “El nuevo ecosistema comunicativo en el campo de la
comunicación de riesgo: las comunidades y las mediaciones”, Trípodos: llenguatge, pensament,
comunicació, 1(Extra-2011), 91-100.
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López, B. (2011) “Les Transformacions en l'exercici de la comunicació: periodisme, publicitat,
ficció i entreteniment”, Comunicació. Revista de Recerca i d'Anàlisi, 28(1), 9-17.
(http://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/52303) ISSN: 2014-0304.
Masip, P.; Micó, J.L.; Ruiz, C.; González, S.; Domingo, D.; Nogué, A. (2011) ”Integración de
redacciones en los medios locacles y comarcales catalanes”, Estudios del mensaje
periodístico, 17(1). Article ISI.
Lores, M.; Lozano, N. (2011) “Interview with David L. Altheide”, Catalan Journal of
Communication and Cultural Studies, 3(1), 109-114.
Lozano, N. (2011) “Recommendation culture's influence on the promotional communication of
Spanish autonomous community brands”, Catalan Journal of Communication and Cultural
Studies, 3(2), 289-296. (http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Article,id=11440/).
O'Donnell, H.; Castelló, E. (2011) “Neighbourhood squabbles or claims of right? Narratives of
conflict on Spanish and Catalan television”, Narrative Inquiry, 21(2), 191-212. ISSN: 13876740.
Capdevila, A.; Gómez, L. (2011) “La articulación territorial de Cataluña y España en las
estrategias persuasivas de los partidos políticos y de las instituciones autonómicas durante la
campaña del Estatut”, Anàlisi. Revista de comunicació de la Universitat Autonòma de
Barcelona, 41, 13-25. (http://ddd.uab.es/record/73155?ln=es)
Gómez, L.; Capdevila, A. (2011) “Ciutadans, polítics i democràcia. Anàlisi retòrico-persuasiva
dels espots electorals emesos a Catalunya (2008-2010)”, Comunicació. Revista de Recerca i
d'Anàlisi, 28(2), 27-46. (http://revistes.iec.cat/index.php/TC). ISSN: 2014-0304.
Capdevila, A.; Tortajada, I.; Araüna, N. (2011) “Els rols de gènere, les relacions d'amor i de sexe
en les sèries de ficción. El cas de Sin tetas no hay paraíso”, Quaderns del CAC, 13(36), 6369. ISSN: 1138-9761.
(http://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q36_Capdevila_et_al.pdf).
Ripoll, G.; Castelló, E. (2011) “How to review and get reviewed”, European Science
Editing, 37(3), 87. ISSN: 0258-3127.
Morgan, N.; Huertas, A. (2011) “Advancing the study of place brands, tourism and
reputation”, Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, 3(2), 149-158.
(http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Article,id=11441/)
Huertas, A.; Morgan, N. (2011) “Tourism & Communication: place brands, identities and new
trends”, Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, 3(2), 143-308.
Monografies
Castelló, E. (en premsa, 2012) "La mediatización del conflicto político. Discursos y narrativas en
el contexto español". Barcelona. Laertes.
Domingo, D.; Paterson, C. (2011) Making Online News: Newsroom Ethnography in the Second
Decade of Internet Journalism. Peter Lang.
Castro de Paz, J.L.; Cerdán, J. (2011) Del sainete al esperpento. Relecturas del cine español de
los años 50. Cátedra.
Domingo, D. (2011) Domingo, D.; Heikkila, H. Media Accountability Practices on the Internet.
Erich-Brost-Institut.
Gonzalo, J.L.; Farré, J. (2011) Teoría de la comunicación de riesgo. Editorial UOC. ISBN: 97884-9788-445-7.
Capítols de llibres
Cerdán, J.; Fernández Labayen, M. (2012) “Almodovar and Spanish Patterns of Film Reception”,
a Kathy Vernon & Marvin D'Lugo, A Companion to the Cinema of Pedro Almodóvar. Blackwell
books.
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Cerdán, J.; Fernández Labayen, M. (2012) “Tardotransición y televisión: el caso de Camaleó”,
a Manuel Palacio (ed.) La Transición democrática en España: aspectos cinematográficos y
televisivos. Biblioteca Nueva.
Binimelis, M.; Cerdán, J.; Fernández Labayen, M. (2012) “From Puppets to Puppeteers. Or How
Franco's Regime Became Modern Through An Austrian Vaudeville Show, An Argetinean's
Horror Series and a Rumanian's Avant-garde Parodies”, a Peter Goddard (ed.), Uncertain
Entertainment: Popular Televisión in Totalitarian Europe. Manchester University Press.
Tortajada, I.; Willem, C.; Crescenzi, L.; Araüna, N.; Tellado, I. (2012) “Fotologs and Love
Socialisation processes. A conventional or a transformative model of sexuality and
relationships?”, a eYouth: Balancing between opportunities and risks (pp. 215 - 232). Peter Lang.
Lozano, N.; Lores, M. (2012) “Departamentos de RP de agencias de seguridad alimentaria y
social media: una oportunidad incierta”, a IC 'Comunicación y riesgo'. Actas del III Congreso
Internacional de la AE-IC. ISBN: 978-84-615-5678-6.
Lores, M.; Lozano, N. (2012) “Recepciones y usos de los Social Media en la Comunicación de
riesgo y beneficios alimentarios: los consumidores europeos como caso de estudio”, a Actas del
III Congreso Internacional de la AE-IC. ISBN: 978-84-615-5678-6.
Huertas, A.; Lozano, N.; Ordeix, E. (2012) “Análisis y verificación del Índice de Excelencia de
James Grunig. ¿Sigue vigente su teoría?”, a IC 'Comunicación y riesgo'. Actas del III Congreso
Internacional de la AE-IC. ISBN: 978-84-615-5678-6.
Montagut, M. (2012) ”El frame analysis aplicado al medio radiofónico. El caso de la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña”, a IC 'Comunicación y riesgo'. Actas del III
Congreso Internacional de la AE-IC. ISBN: 978-84-615-5678-6.
Capriotti, P.; Pardo, H. (2012) “La comunicación diálogica de los museos de Cataluña en
Internet”, a 'Comunicación y riesgo'. Actas del III Congreso Internacional de la AE-IC. ISBN: 97884-615-5678-6.
Domingo, D.; Heikkilä, H. (2012) “Autorregulación periodística en Internet: prácticas y actitudes
en las redaccions de doce países”, a 'Comunicació i risc'. Actas del III Congreso internacional de
la AE-IC. ISBN: 978-84-615-5678-6.
Quílez, L. (2012) “Performance,transgresión y travestismo en Ocaña, retrat intermitent, de
Ventura Pons”, a AMADO, A. (dir.) El cine como historia. Buenos Aires: Edicions Colihue S.R.L.
(propera publicació).
Quílez, L. (2012) “Representing Absence in Post-Dictatorship Argentina”, a VV.AA. Life Without
Media. Editorial: Peter Lang, International Academic Publishers. (propera publicació).
Capdevila, A.; Tortajada, I.; Cerdan, J.; Arauna, N. (2011) “Sin tetas no hay paraíso. La
representación de las relaciones entre hombres y mujeres en la adaptación española de un
serial colombiano”, a Pérez-Gómez, M. A. (Eds.): Previously On. Estudios interdisciplinarios
sobre la ficción televisiva en la Tercera Edad de Oro en la Televisión (pp. 567 - 583). Servicio de
Publicaciones, Universidad de Sevilla.
Capdevila, A.; Tortajada, I.; Cerdan, J.; Arauna, N. (2011) “Sin tetas no hay paraíso. La
representación de las relaciones entre hombres y mujeres en la adaptación española de un
serial colombiano”, a Pérez-Gómez, M. A. (Eds.): Previously On. Estudios interdisciplinarios
sobre la ficción televisiva en la Tercera Edad de Oro en la Televisión (pp. 567 - 583). Servicio de
Publicaciones, Universidad de Sevilla.
Huertas, A.; Ordeix, E.; Lozano, N. (2011) “Public Relations Excellence in Spain: A Quantitative
Analysis”, a Business Research Yearbook. Balancing Profitability and Sustainability: Shaping the
Future of Business (pp. 204 - 209). International Academy of Business Disciplines. ISBN: 1889754-16-1.
Capdevila, A.; Castelló, E. (2011) “La prensa escrita en campaña. Ordenando el discurso
mediático”, a ¿Quién analiza al cronista? El tratamiento en la prensa a los principales candidatos
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durante las elecciones catalanas de 2010 (pp. 63 - 74). Servicio Editorial UPV/EHU. ISBN: 97884-9860-524-2.
Ruiz, C.; Díaz-Noci, J.; Masip, P.; Micó, J.L.; Domingo, D.; Koldo, M. (2011) “Online news
comments: a sense of community from an ethical and legal perspective”, a Proceedings of the
ECREA Conference. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. (EUNSA).
Huertas, A. (2011) “Las marcas turísticas de destinos”, a Manual de comunicación turística. De
la información a la persuasión, de la promoción a la emoción (pp. 75 - 85). Documenta
universitaria. ISBN: 978-84-9984-118-2.
López, B. (2001) “El impacto social y cultural del deporte en la España del bienestar: televisión,
consumo y deporte mediático”, a Atletas y ciudadanos. Historia social del deporte en España.
Madrid: Alianza Editorial. Págs. 393-432. ISBN: 978-84-206-6463-7.
Cerdán, J.; Quílez, L. (2011) “El sector cinematogràfic”, a Moragas i Spà, Miquel de, et alt.
Informe de la comunicació a Catalunya 2009-2010. Generalitat de Catalunya.
Quílez, L. (2011) “Plataformes de promoció de la lectura o supermercats de llibres? El cas
d‟Amazon.com”, a Tecnologia digital i promoció de la lectura (material didàctic UOC). Editorial
UOC. ISBN: 9788497888004.
Cerdán, J. (2011) “Experimental Documentary”, a Torres, L. (ed.) Directory of World Cinema:
Spain. Intellect.
Cerdán, J. (2011) “El destino debería disculparse. Algunos pensamientos erráticos en torno a
José Luis Sáenz de Heredia, Ricardo Urgoiti y Filmófono”, a José Luis Castro de Paz y Jorge
Nieto Ferrando (eds.), El destino se disculpa. El cine de José Luis Sáenz de Heredia (pp. 33 41). IVAC.
Domingo, D. (2011) “Internet”, a Moragas, M. et al. (ed.) Informe de la comunicació a Catalunya
2009-2010 (pp. 177- 196). Generalitat de Catalunya.
Domingo, D. (2011) “Entrenched in detachment. Professional values are the main constraint to
accountability in the Unitec States”, a Domingo, D.; Heikkila, H. Media Accountability Practices
on the Internet. Erich-Brost-Institut.
Domingo, D. (2011) “Managing audience participation: workflows, strategies and motivations”, a
(Singer, J.B.; Hermida, A.; Domingo, D.; Quandt, T.; Heinonen, A.; Paulussen, S.; Reich, Z.;
Vujnovic, M.) Participatory Journalism in Online Newspapers: Guarding the Internet's Open
Gates (pp. 76 - 95). Blackwell books. ISBN: 9781444332278.
Moragas, M.; Civil, M.; Fernández, M.; Blasco, X.; López, B. (2011) Informe de la Comunicació a
Catalunya 2009-2010. (pp. 1 - 410). Generalitat de Catalunya. ISBN: 2014-2773.
López, B. (2011) 'La llengua' [el català als mitjans de comunicació], a Informe de la Comunicació
a Catalunya 2009-2010 (pp. 255 - 273). Generalitat de Catalunya. ISBN: 2014-2773.
López, B. (2011) “Els mitjans de comunicació i les indústries culturals”, a Miquel Àngel Pradilla i
Natxo Sorolla(coords.): Informe sobre la situació de la llengua catalana (2008-09) (pp. 62 67). Institut d'Estudis Catalans.
Capriotti, P. (2011) “Communication Corporte Social Responsibility through the Internet and
Social Media”, a The Handbook of Communication and Corportate Social Responsibility. WileyBlackwell. ISBN: 978-1-4443-3664-4.
Domingo, D. (2011) “The Centrality of Online Journalism Today (and Tomorrow)”, a Volume 2:
Newsroom Ethnography in the Second Decade of Internet Journalism. Peter Lang.
Domingo, D.; Guimerà Orts, J.A.; Llamero, Ll.; Montagut, M.; Rabadán, V. (2011) “La
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comunicació local”, a Moragas, M. et al. (eds.) Informe de la comunicació a Catalunya 20092010 (pp. 211 - 234). Generalitat de Catalunya.
Comunicacions presentades a congressos
Quílez, L. (2012) L‟experiència del portafolis en els estudis de comunicació. Reptes, obstacles i
expectatives d‟una nova metodologia d‟aprenentatge i de reflexió, Congrés Internacional de
Docència Universitària i Innovació - CIDUI 2012: "La universitat: una institució de la societat", 46 juliol. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.
Quílez, L. (2012) Pasados, presentes, futuros: Memoriay posmemoria en el cine documental de
la Argentina de la post dictadura, ICA 54 (Congreso Internacional de Americanistas):
Construyendo diálogos en las Américas, 15-20 juliol, Viena.
Castelló, E. (2012) Breaking the silence. Catalan TV narratives on the Spanish Civil War,
Adapting Historical Narratives. University of Leicester, UK.
Gonzalo. J. (2012) La teoría de la comunicación de riesgo. Presentació de comunicació, III
Congreso Internacional de la AE-IC 'Comunicación y riesgo', Tarragona, ESP - ESPANYA.
Lozano, N.; Lores, M. (2012) Departamentos de RP de agencias de seguridad alimentaria y
social media: una oportunidad incierta. Presentació de comunicació, VII Congreso Internacional
de Investigación en Relaciones Públicas. Sevilla, ESP - ESPANYA.
Lozano, N.; Lores, M.; Farré, J. (2012) Social Media in Food Safety Communication: Experts and
Consumers Perceptions. Presentació de comunicació, SRA Europe Annual Meeting 2012. 1820/6/2012, Zurich, CHE - SUÏSSA.
Rutsaert, P.; Pieniak, Z.; Guzzon, A.; Kuttschreuter,M.; Lores,M.; Lozano,N; Regan,A.; Santare,
D.; Verbeke, W. (2012) Social media as a useful tool in food risk and benefit communication? A
SWOT analysis of stakeholders and experts in the field. Presentació de comunicació, ICWSM12. International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. 4-8/6/2012, Dublín, IRL IRLANDA.
Huertas, A.; Lozano, N.; Ordeix, E. (2012) Análisis y verificación del Índice de Excelencia de
James Grunig. ¿Sigue vigente su teoría? Presentació de comunicació, III Congreso
Internacional de la AE-IC 'Comunicación y riesgo', Tarragona, ESP - ESPANYA.
Cerdan, J.; Fernández Labayen, M. (2012) El Instituto Cervantes y la promoción de la cultura
audiovisual hispanoamericana. Presentació de comunicació, III Congreso Internacional de la AEIC 'Comunicación y riesgo', Tarragona, ESP - ESPANYA.
Montagut, M. (2012) El frame analysis aplicado al medio radiofónico. El caso de la sentencia del
Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Presentació de comunicació, III Congreso
Internacional de la AE-IC 'Comunicación y riesgo', Tarragona, ESP - ESPANYA.
Domingo, D.; Heikkilä, H. (2012) Autorregulación periodística en Internet: prácticas y actitudes
en las redacciones de doce países. Presentació de comunicació, III Congrés Internacional de
l'AE-IC 'Comunicació i risc', Tarragona, ESP - ESPANYA.
Capriotti, P.; Pardo, H. (2012) La comunicación diálogica de los museos de Cataluña en Internet.
Presentació de comunicació, III Congreso Internacional de la AE-IC 'Comunicación y riesgo',
Tarragona, ESP - ESPANYA.
Huertas, A.; Lozano, N.; Ordeix, E. (2012) Análisis y verificación del Índice de Excelencia de
James Grunig. ¿Sigue vigente su teoría? Presentació de comunicació, III Congreso
Internacional AE-IC Tarragona 2012 'Comunicación y riesgo'. 18-20/1/2012. Tarragona, ESP -
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ESPANYA.
Huertas, A. (2012) Análisis cualitativo y perspectiva crítica del Estudio de la Excelencia de
James Grunig / Place branding: una gestión encubierta de Relaciones Públicas bajo el dominio
del Marketing. Presentació de dues comunicacions. VII Congrés Internacional d'Investigació en
Relacions Públiques. Sevilla, ESP - ESPANYA.
Lores, M., Lozano, N. (2012) Recepciones y usos de los Social Media en la comunicación de
riesgos y beneficios alimentarios: los consumidores europeos como caso de estudio.
Presentació de comunicació, III Congreso Internacional AE-IC Tarragona 2012 'Comunicación y
riesgo'. 18-20/1/2012. Tarragona, ESP - ESPANYA.
Capdevila, A.; Tortajada, I.; Grima, E. (2012) Sexo y amor en Sin tetas no hay paraíso.
Presentació de comunicació, III Congreso Internacional AE-IC Tarragona 2012 'Comunicación y
riesgo'. 18-20/1/2012. Tarragona, ESP - ESPANYA.
Tortajada, I.; Alonso, H.; Grima, E. (2012) Expresiones e interacciones de género en las redes
sociales. Presentació de comunicació, III Congreso Internacional de la Asociación Española de
Investigación de la Comunicación. AE-IC 2012 Tarragona 'Comunicación y riesgo', Tarragona,
ESP - ESPANYA.
Capdevila, A.; Tortajada, I.; Grima, E. (2012) Sexo y amor en 'Sin tetas no hay paraíso'.
Presentació de comunicació, III Congreso Internacional de la Asociación Española de
Investigación de la Comunicación. AE-IC 2012 Tarragona 'Comunicación y riesgo', Tarragona,
ESP - ESPANYA.
López, B. (2011) Creating fear: risk communication, the experts, the media and the anti-doping
campaign", conferència convidada. Congrés "Anti-doping: rational policy or moral panic".
University of Aarhus, Dinamarca.
Lores, M.; Lozano, N.; Farré, J. (2011) Food Risks and Benefits I (Symposia 02). European food
safety experts' perspectives: a comparative analysis of the uses of classical and new social
media in risk and benefit communication. Presentació de comunicació. Society for Risk Analysis.
Europe Conference. Multi-risk analysis in a global world, 6-8 juliol, Stuttgart, DEU - ALEMANYA.
Lores, M.; Lozano, N.; Farré, J. (2011) Usos dels social media en la comunicación dels riscos i
beneficis dels aliments. Ponència, VI International Conference on Communication and Reality.
Life without media, 30 de juny - 1 de juliol, Barcelona, ESP - ESPANYA.
Gonzalo, J.; Espluga, J.; Prades, A.; Farré, J. (2011) More insights about the communicative
turn in risk communication. Ponència, 20th SRA-Europe Meeting, June 6 -8 in Stuttgart,
Stuttgart, DEU - ALEMANYA.
Capriotti, P. (2011) Evaluating Media Reputation of a Business Project. Ponència, 6º Congreso
internacional de Investigación y Relaciones Públicas. AIRP (Asociación de Investigadores en
Relaciones Públicas), 5-6 maig, Pontevedra, ESP - ESPANYA.
Castelló, E.; Montagut, M. (2011) The constitutional court on the Catalan Statute: radio
diversities. Ponència, ECREA Journalism Studies Section Conference, 5-7 juliol, Pamplona, ESP
- ESPANYA.
Pericot, J.; Capdevila, A. (2011) L'evolució de la propaganda política audiovisual. Ponència,
Jornades Com es dissenya una campanya política? El disseny i la propaganda electoral,
Barcelona, ESP - ESPANYA.
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Cerdán, J. (2011) Hacia una definición del concepto 'transnacional' en la teoría del cine
contemporánea. Ponència, Derivas transnacionales del cine español contemporáneo, 25 de
març, Tarragona, ESP - ESPANYA.
Tortajada, I.; Araüna, N. (2011) Future Trends. Conferència invitada, Bridge-It Final Conference:
ICT for social inclusion and cultural diversity, Barcelona, ESP - ESPANYA.
Tortajada, I.; Farré, J. (2011) Documentos para el debate: convocatorias de proyectos, Simposio
AE-IC (Asociación Española de Comunicación), Madrid, ESP - ESPANYA.
Tortajada, I. (2011) Hiperritualización y Fotologs. Conferència invitada, Workshop Internacional:
Representación del Cuerpo e Identidad de Género en la Cultura Audiovisual Contemporánea,
Madrid, ESP - ESPANYA.
Martínez, I.; Aguado, JM.; Tortajada, I. (2011) Aspectos de género en medios emergentes: mujer
y comunicación móvil en España. Presentació de comunicació, VI Congreso Internacional
Comunicación y Realidad: Life Without Media, Barcelona, ESP - ESPANYA.
Gonzalo, J.; Espluga, J.; Prades, A.; Farré, J. (2011) More insights about the communicative turn
in risk communication. Presentació de comunicació, 20th SRA-Europe Meeting, 6-8 juny. ,
Stuttgart, DEU - ALEMANYA.
Gonzalo, J.; Farré, J. (2011) El nou ecosistema comunicatiu en el camp de la comunicació de
risc: les comunitats i les mediacions. Presentació de comunicació, VI Congreso Internacional de
comunicación y realidad, Universitat Ramon Llull, Barcelona 30 juny - 1 juliol. ISBN 978-84936959-6-5, BARCELONA, ESP - ESPANYA.
Quílez, L. (2011) Representant l'absència en la societat hipermoderna. Reformulacions de la
imatge d'arxiu i la fotografia familiar en l'Argentina de la postdictadura. Ponència, VI Congrés
Internacionl de Comunicació i Realitat, Life without media, 30 juny - 1 juliol, Barcelona, ESP ESPANYA.
Castelló, E. (2011) Media Studies in Catalonia: Researching, Publishing...Competing. Ponència,
Cyfrwng 2011: International Conference on Media and Culture in Small Nations. University of
Glamorgan, Cardiff, GBR - REGNE UNIT.
Ruiz, C.; Díaz-Noci, J.; Masip, P.; Micó, J.L.; Domingo, D.; Koldo, M. (2011) Online News
Comments: A Sense of Community from an Ethical and Legal Perspective. Presentació de
comunicació, ECREA Conference. Journalism Studies Division, Pamplona, ESP - ESPANYA.
Hermida, A.; Domingo, D.; Heinonen, A.; Paulussen, S.; Quandt, T.; Reich, Z.; Singer, J.B.;
Vujnovic, M. (2011) The Active Recipient: Participatory Journalism Through the Lens of the
Dewey-Lippmann Debate. Presentació de comunicació, International Symposium on Online
Journalism, Austin, USA - ESTATS UNITS D'AMÈRICA.
Domingo, D.; Heikkila, H. (2011) Media accountability online: constraints and opportunities for
journalistic transparency and responsiveness. Presentació de comunicació, NordMedia 2011
Conference, Akureyru, ISL - ISLÀNDIA.
Gonzalo, J.L.; Farré, J. (2011) El nuevo ecosistema comunicativo en el campo de la
comunicación de riesgo: las comunidades y las mediaciones. Ponència, VI International
Conference on Communication and Reality. Life without media, 30 de juny - 1 de juliol. 978-84936959-6-5, Barcelona, ESP - ESPANYA.
Lores, M.; Lozano, N.; Farré, J. (2011) European food safety experts' perspectives: a
comparative analysis of the uses of classical and new social media in risk and benefit
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communication. Ponència, Society for Risk Analysis. Europe Conference. Multi-risk analysis in a
global world, Stuttgart, DEU - ALEMANYA.
Lores, M.; Lozano, N.; Farré, J. (2011) Usos dels social media en la comunicació dels riscos i
beneficis dels aliments. Ponència, VI Congrés Internacional de Comunicació i Realitat. Life
without Media, Barcelona, ESP - ESPANYA.
Huertas, A.; Ordeix, E.; Lozano, N. (2011) Public Relations Excellence In Spain: A Quantitative
Analysis. Ponència, IABD's 23th Annual Meeting, New Orleans, Lousiana, USA - ESTATS
UNITS D'AMÈRICA.
Lozano, N. (2011) Irruption of Recommendation Culture on the Online Communication of
European Oenological Destination Brands. Ponència, 1st International Conference on Place
Branding Online, Barcelona.
Castelló, E. (2011) La consolidación de una oferta de ficción histórica en Cataluña. Conferència
invitada, Congreso Internacional Memorias, Medios y Espacio Público en la Europa
Mediterránea, Madrid, ESP - ESPANYA.
Capdevila, A,; Castelló, E. (2011) El 'vacio discursivo' sobre la independencia. Un análisis del
mensaje periodístico durante las elecciones catalanas de 2006 y de 2010. Presentació de
comunicació, X Congreso de la AECPA. Murcia, ESP - ESPANYA.
Huertas, S. (2011) How users are looking for tourism information? influence of websites, blogs
and social networks in the tourist decision-making and the creation of destination brand image.
Presentació de comunicació, 1st International Conference Place Branding Online, Barcelona,
ESP - ESPANYA.
Fernández, Cavia, J.; Huertas, S. (2011) Tourism, cities and public relations: a critical
perspective. Presentació de comunicació, Critical Tourism Studies IV Conference, Cardiff, GBR REGNE UNIT.
Huertas, A. (2011) Análisis de la comunicación en el ámbito rural. Presentació de comunicació,
VI Congreso internacional de investigadores en relaciones públicas: oportunidades en tiempos
de crisis, Vigo, ESP - ESPANYA.
Pérez-Portabella, A. (2012): La Universidad como mediadora de la sociedad: El caso de los
“problemas de los vecinos” en la URV. APRENDIZAJE SERVICIO ApS(U)3 en la
Universidad: universidad y sociedad. U.Pompeu Fabra 7- 2012
Pérez-Portabella, A. (2012): Prácticas extra curriculares: tres experiencias APS con estudiantes
de Periodismo. APRENDIZAJE SERVICIO ApS(U)3 en la Universidad: universidad y
sociedad. U. Pompeu Fabra 7- 2012

Tesis doctorals dirigides i defensades
2012 “L‟agenda temàtica i la construcció de marcs interpretatius a la ràdio. El cas de la
sentència de l‟Estatut de Catalunya”, de Marta Montagut i dirigida pel Dr. Enric Castelló.
2011 "La evaluación en los modelos de planificación estratégica de las relaciones públicas.
Análisis comparativo del uso de la evaluación de la comunicación en las redes hospitalarias de
los modelos sanitarios de España, el Reino Unido y Estados Unidos" de Guillem Marca Francés
i dirigida pel Dr. Paul Capriotti.
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2011 “La geopolítica de las coproducciones hispanoamericanas. Un análisis a través de su
presencia en los festivales internacionales de Cine de Clase A”, de Mar Binimelis i dirigida per
Josetxo Cerdán.
Estades de recerca a l’estranger
Núria Araüna
Estada predoctoral de recerca a la Universitat de Ghent (Finlàndia), febrer-agost 2012
Juan Luis Gonzalo
Estada postdoctoral de recerca a la Universidad Veracruzana de Mèxic, abril-setembre 2012
Mònica Lores
Estada predoctoral de recerca a la University College of Dublin (UCD), abril-setembre 2012
Acreditacions obtingudes
AQU
Acreditació professor lector (12 juliol 2011)
Juan Luis Gonzalo Iglesia
ANECA
Acreditació Catedràtic d‟Universitat
Josetxo Cerdan
ANECA
Acreditació professora titular d‟universitat
Sunsi Huertas Roig (5 maig 2012)
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5. Activitats d’extensió universitària
El professorat del DEC incorpora una àmplia activitat d‟extensió universitària, tal com es
reflecteix en la relació d‟activitats docents promogudes des del Departament en les quals s‟ha
convidat a conferenciants a les classes. Aquesta pràctica permet acostar els professionals i els
experts en àmbits específics als nostres estudiants però també facilita el contacte amb els
mateixos per part del professorat així com donar a conèixer i promoure el model dels nostres
Estudis. S‟adjunta a continuació un llistat força complet d‟aquests ponents convidats durant el
curs 2011-12 per enriquir i aportar major valor afegit a les assignatures de llicenciatura, graus o
màster:
En el marc de les llicenciatures i els graus:
19 d‟octubre de 2011
JOSEP CANADELL ARMENGOL, Cap de protocol de la Diputació de Tarragona
Conferència als alumnes de comunicació
7 de novembre de 2011
CLAUDIA PUJOL DEVESA, Directora de la revista Sapiens
Seminari-Conferència als alumnes dels estudis de Comunicació
16 de novembre de 2011
MARIA NURIA VELASCO RIBERA, Cap de Comunicació de la Fundació La Caixa
Conferència de publicitat i RRPP a l'àmbit local
30 de novembre de 2011
MARTA MUIXÍ CASALDÀLIGA, Llicenciada en Periodisme i especialitzada en cobertura
mediàtica de conflictes per la UAB
Seminari-Conferencia als alumnes de comunicació
7 de febrer de 2012
MARTA RIZO GARCIA, Coordinadora del Plantel Centro Histórico de la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México (UACM) i professora investigadora de l‟Acadèmia de Comunicació i
Cultura de la mateixa institució.
Seminari-Conferència als alumnes d‟Opinió Pública de la Llicenciatura de Periodisme i de Grau
20 de febrer de 2012
EDUARDO VICENTE PASCUAL, Director de la Fira de Reus
Xerrada als alumnes d'Estructures de la Publicitat de 5è de Llicenciatura
20 de març de 2012
MARIA MOYA AREVALO, Brand Manager de Port Aventura
Xerrada als alumnes de "Planificació Publicitària i Mitjans Publicitaris" de 4t. de Llicenciatura i
als alumnes de "Planificació de Mitjans" de Grau
11 d'abril de 2012
ANTONI ARGELAGUET GIMENO, Planificador de mitjans de DataPlanning
Xerrada als alumnes de "Planificació Publicitària i Mitjans Publicitaris" de 4t de Llicenciatura i als
alumnes de "Planificació de Mitjans" de Grau
16 d'abril de 2012
ANTONIO ORENSANZ PI,
Xerrada als alumnes de “Gèneres informatius Escrits i Audiovisuals” de 3r de Grau de
Comunicació
25 d'abril de 2012
ALBERT VIÑAS ALCOZ, Cineasta autònom
Xerrada als alumnes de 3r de Grau de Comunicació Audiovisual, titulada "Introducció a l'ús del
Súper 8"
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9 de maig de 2012
FERRAN MARTORELL OLIVERAS, President de SLOGAN GRUP
Xerrada als alumnes de "Planificació Publicitària i Mitjans Publicitaris" de 4t. de Llicenciatura i
als alumnes de "Planificació de Mitjans" de Grau

En el marc del màster
17 i 18 de febrer de 2012
ALFONSO GONZALEZ
Conferència en el marc del Màster en Comunicació Política, Institucional i Coorp. en entorns de
risc i crisi.
12 de març de 2012
ROSA M. VAQUERA LÓPEZ
Conferència dintre l'assignatura “Comunicació Institucional i gestió de la violència social” del
Màster Universitari en comunicació política, institucional, corporativa en entorns de risc i crisi.
19 de març de 2012
FRANCISCO MANUEL MARTOS
Conferència en el marc del Màster en Comunicació Política, Institucional i Coorp. en entorns de
risc i crisi.
10 d'abril de 2012
MARIA SOLEDAD NAVARRO
Conferència dintre l'assignatura “Comunicació turística i Citybranding” del Màster Universitari en
comunicació política, institucional, corporativa en entorns de risc i crisi.
16 d'abril de 2012
LUCIA NEGREDO
Conferència dintre l'assignatura “Comunicació Institucional i gestió de la violència social” del
Màster Universitari en comunicació política, institucional, corporativa en entorns de risc i crisi.
16 d'abril de 2012
M. JOSÉ BRITO
Conferència dintre l'assignatura “Comunicació Institucional i gestió de la violència social” del
Màster Universitari en comunicació política, institucional, corporativa en entorns de risc i crisi.
26 d'abril de 2012
ANA TARRAGONA
Conferència dintre l'assignatura “Comunicació turística i Citybranding” del Màster Universitari en
comunicació política, institucional, corporativa en entorns de risc i crisi.
A tall d‟exemple, es presenten algunes altres activitats d‟extensió impulsades pel professorat del
nostre Departament:
29 de novembre de 2012
Els problemes dels Veïns de Tarragona segons estudiants de periodisme de la URV
Estudiants de l‟assignatura d‟Infodisseny de segon cicle de Periodisme de la URV van presentar
a representants polítics els problemes proposats per les diferents associacions de veïns de
Tarragona.
3 de desembre de 2012
Miniput 2011
Mostra de Televisió de Qualitat, Miniput 2011, amb la col·laboració del Departament d'Estudis de
Comunicació de la URV.
18 d'octubre de 2012
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Conferència "Com aconseguir empreses comunicativament excel·lents en temps de crisis"
La Dra. Assumpció Huertas, professora del Departament d'Estudis de Comunicació de la URV,
va dur a terme la ponència "Com aconseguir empreses comunicativament excel·lents en temps
de crisis", a l‟antiga Biblioteca Popular de Valls. Aquesta activitat va ser fruit de la col·laboració
entre el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, la Càtedra Internacional
URV/REPSOL d'Excel·lència en Comunicació i l'Ajuntament de Valls.
8 de maig de 2012
Presentació de l‟Anuari Mèdia.cat • Els silencis mediàtics de 2011
A càrrec de Roger Palà, coordinador de l‟Anuari Mèdia.cat i David Domingo, professor de
periodisme digital dels Estudis de Comunicació de la URV. Presentat a la Sala de Graus del
Campus Catalunya (URV), coorganitzat per l‟ Observatori Mèdia.cat i el Departament d'Estudis
de Comunicació de la URV.
Del 5 de març al 15 de maig de 2012
Taller de producció i realització radiofònica, dut a terme per la professora Marta Montagut.
Activitat eminentment pràctica que va permetre a l‟alumnat dissenyar, produir i realitzar un
programa radiofònic setmanal que es va emetre per Tarragona Ràdio.
Altres activitats acadèmiques i d’extensió ressenyables
Capdevila, A.: Avaluadora externa per a les següents revistes acadèmiques:
- ZER
- Anàlisi.
- Comunicación y Sociedad.
- Catalan Journal of Communication & Cultural Studies.
Capriotti, Paul: Membre del Board de Public Relations Review (ISI) i de Corporate
Communications: an international journal.
Capriotti, Paul: avaluador de Public Relations Review, Corporate Communications: an
international journal, Catalan Journal of Communication & Cultural Studies i Zer
Capriotti, Paul: professor invitat de diverses conferències i seminaris a Argentina, Brasil,
Colombia i Xile. 2009-2010.
Farré, Jordi.: Avaluador extern per a les següents revistes acadèmiques:
- ZER
- Anàlisi.
- Comunicación y Sociedad. Universidad de Guadalajara (Mèxic)
Farré, J., membre de la Society Risk Analysis (SRA)
López, Bernat: avaluador extern de la Comissió de Professorat Lector i Professorat
Col·laborador de l‟Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
López, Bernat: avaluador extern de l‟agència AGAUR.
López, Bernat: membre del Consell de l‟Institut de la Comunicació de la UAB.
López, Bernat: membre del editorial board i avaluador de la revista acadèmica Catalan
Journal of Communication and Cultural Studies. Intellect Books.
Avaluadors de l‟ANEP: Jordi Farré, Bernat López, Arantxa Capdevila, Enric Castelló

Participació en masters i cursos
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Capriotti, P.:
- Master oficial de Marketing y Comunicación Corporativa. Universidad San Jorge (Zaragoza)
- Master Oficial en Investigación de Comunicación. Universidade de Vigo
- Master Oficial en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación. Universidad de Málaga
Domingo, D.
Coordinador científic de l'Observatori de la Comunicació Local de l'InCom-UAB.
Perez-Portabella, Antoni. Asistencia i participació al II Seminari INEVALCO.
Perez-Portabella, Antoni. Professor del Curs ICE “Com parlar en públic” PROFID‐Plan Específic
del Departament de Quimica Orgànica” 8 hores de durada. Abril 2012. Activitat inclosa en
el Programa de Formació del PDI de la URV
Perez-Portabella, Antoni. Professor del curs “Comunicación efectiva con los estudiantes.
FORMACIÓN PDI” 12 horas. Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías e Innovación
Docente. UCA. Julio 2011
Perez-Portabella, Antoni. Professor Moodle amb el personal del SRE (formació telemàtica)
PROFID 60 30 hores amb 4 presencials. Octubre –desembre i Gener-Març 2012
Perez-Portabella, Antoni. Professor del Curs ICE “Comunicació Oral” PROFID15 de 12 hores de
durada realitzat al Campus Catalunya. Març de 2011. Activitat inclosa en el Programa de
Formació del PDI de la URV
Perez-Portabella, Antoni: Professor del curs “Comunicació i Educació per a la Salut”ADAS a
Sant Carles de la Ràpita. FURV. Octubre 2012. 4 hores
Perez-Portabella, Antoni. Professor del Postgrau interuniversitari URV/UdGen EEES
“Planificació i ús de tècniques per a una comunicació efectiva amb els estudiants a l'aula”
. 4 hores. Març 2012
Perez-Portabella, Antoni. Professor convidat per avaluar i assessorar sobre les competències
transversals de comunicació oral en diverses assignatures d‟ensenyaments oficials de la
URV:, Art Clàssic (Hª de l‟Art) 2 sessions de 2 hores, , Morfologia i Sintaxi en llengua
estrangera 3 sessions de 2 hores, Estadística en Psicologia, 2 sessions de 2 hores
Perez-Portabella, Antoni: responsable del disseny d‟entorns i instruments d‟aprenentatge
aplicats al Màster Internacional Universitari en Ciències Socials del
Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a l‟Àfrica de la URV. Presentació de
projecte d‟innovació docent pel curs 2011-12
Perez-Portabella, Antoni: Formador responsable del taller metodològic del Màster Internacional
Universitari en Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a
l‟Àfrica de la URV. UB 4 sessions de 3 hores
Perez-Portabella, Antoni: tutor coordinador de les pràctiques extracurriculars fruit d‟un conveni
marc de col·laboració entre la URV, la Fundació Reddis i Iniciatives de Televisió SL amb
la voluntat realitzar un programa de televisió original i inèdit amb una temàtica vinculada a
l‟entorn de Reus. Juny-agost 2010 i Juny-agost 2012

Participació en jornades
Cerdán, J.
-Conferencia magistral „Un lugar para las imágenes documentales (en el contexto transnacional)‟
en el Coloquio Internacional Ciencias Sociales y Documental (Universidad Autónoma de
Metropolitana y Universidad Nacional Autónoma de México). 19-22 de març de 2012.
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-Ponent al „Encuentro Festivales de cine: mirada al futuro‟ junt a Susana de la Sierra (directora
del ICAA), José Luis Rebordinos (director del Festival de Cine de San Sebastián) i José Luis
Cienfuegos (director del Festival de Cine Europeo de Sevilla), 18 d‟abril de 2012.
-Programador del cicle: Foco PdV. Cuentos, fábulas y otras historietas. Filmoteca de Navarra
(setembre 2011)
-Jurat al Yamagata International Documentary Film Festival (Japó), 6 al 13 de octubre de 2011.
-Membre del Tercer Comité de selección de HAMACA (video on line), desembre 2012.
-Director del Seminario Internacional Punto de Vista (Pamplona, 22-25 de febrer de 2012)
-Jurat al Festival Internacional de Cine Contra el silencio todas la voces (México DF, 16-23 març
2012)
-Programador del cicle: Foco PdV. Desplazamiento, pérdida y melancolía. El exilio español en
México (maig 2012)
-Programador del Robert and Frances Flaherty Seminar (Colgate University, New York, 16-22 de
juny de 2012).
Huertas, S.
-Participació en el Curs "Introducció a les xarxes socials: twitter i facebook", del Programa de
Formació pel Personal Docent i Investigador de la URV.
-Ponència a la III Jornada de Publicitat i Promoció Turística Publicity, a Cambrils el 14 de
desembre de 2011.

Participació en màsters i cursos
López, B. Coordinador del curs de la Universitat d'Estiu de la URV 2012 "L‟impacte dels grans
esdeveniments esportius en les ciutats: el cas de Tarragona 2017.
Cerdán,
J.
-Participant en el Máster de Documental Creativo de la UAB. Mòdul: documental experimental
en España (8 hores).
-Participant en el curs d‟estiu de la UPV (Bilbao): Territorios y fronteras: experiencias
documentales (II), 21 i 22 de setembre de 2011.
-Participant en el curs d‟estiu de la UIJ (Castelló): ¿Un futuro para el cine español?, 16-18 de
juliol de 2012.
Huertas, A.
- Ponent en el curs “Turismo y redes sociales. Reputación, confianza y credibilidad” amb
l‟aportació “¿Cómo y dónde se busca información turística? Uso e influencia de los social media
en las decisiones turísticas y en la creación de la imagen de marca de los destino”, del 17 al 19
de maig de 2012.
Castelló, E.
- Ponent en el seminari “TV fiction and national imaginaries” amb el curs “La cultura de las
teleseries. Historia, géneros y público”, a la Universidad Menéndez Pelayo (Valencia), maig de
2012.
- Ponent al Màster en Periodisme de l‟Instituto Politécnico de Lisboa (Portugal) amb les sessions
“Comunicación y conflicto político” i “La construcción del conflicto político en España”.
David Domingo
Màster en Periodisme Digital de la Universitat Oberta de Catalunya.
Professor de l'assignatura "Fonaments del Periodisme Digital". Novembre
2011-Gener 2012. 30 hores virtuals.
Curs Community Management & Social Media de la Fundació URV. Maig 2012.
50 hores semipresencials.
Direcció i/o participació en projectes d’innovació docent finançats en convocatòries
competitives
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Perez-Portabella,Antoni: "Creació de recursos docents por al domini de les competències
comunicatives orals dels alumnes"Organisme: Universitat Rovira y Virgili. Programa:
Convocatòria d‟ajuts por a la millora de la qualitat docent. Import: 4.700 euros Años: 2009
– 2011, renovat a 2011. Responsable Principal: Antoni Pérez –Portabella López amb
Jacky Verrier
Perez-Portabella,Antoni: Disseny d‟entorns d‟aprenentatge aplicats al Màster Internacional
Universitari en Ciències Socials del Desenvolupament: Cultures i Desenvolupament a
l‟Àfrica de la URV. Programa: Convocatòria d‟ajuts por a la millora de la qualitat docent.
Import: 3.200 euros Años: 2010 - 2011Responsable Principal: Antoni Pérez–Portabella
López
Perez-Portabella,Antoni: Xarxa docent per a la promoció de l‟aprenentatge, servei i la recerca
basada en la Comunitat a la URV” Convocatòria d‟ajuts por a la millora de la qualitat
docent de la URV. Import: 3.200 euros Años: 2010 – 2011.Responsable Principal: Aitana
Vargas (URV)
Perez-Portabella,Antoni SECHEL: Sistemas de Evaluación Electrónica de Competencias.
Programa: Convocatòria d‟ajuts por a la millora de la qualitat docent de la URV. Título: "
Grup e- Managment URV". Import: 3.200 euros Años: 2010 – 2011. Responsable
Principal: Mario Arias (URV)

Participació en tribunals de tesi
Cerdán, J.
-Laura Gómez Vaquero, ¡La calle es nuestra! El documental durante la Transición (1975-1981).
Directora: Valeria Camporesi. Universidad Autónoma de Madrid.
-Alejandro Cock, Retóricas del cine de no ficción en la era de la post verdad. Director: Josep
Maria Català. Universitat Autònoma de Barcelona (març de 2012).
-Xiana Gómez Díaz, Contenidos musicales en programación televisiva cultural. Un análisis para
la representación del género en BBC, PBS y RTVE. Directores: Emili Prado y Núria GarcíaMuñoz. Universidad Autónoma de Barcelona (març 2012).
-Clara Garibeli, Prácticas del documental experimental en Argentina. Directora: María Luisa
Ortega. Universitat Autónoma de Madrid (juliol 2012)
-Isabel María López Campos, La cámara como escritura en la creación audiovisual de Bill Viola
(The Passing), Alan Berliner (Nobody‟s Business) y Agnes Varda (Les glaneurs et la glaneuse).
Universidad Complutense de Madrid (juliol 2012)

Premis i reconeixements
- L’article Convergence hit the wall: reassessing theoretical approaches to explain innovation
failure in newsrooms, dels professors David Domingo (URV), Pere Masip (URL) i Lluís Micó
(URL), ha estat elegit el millor de l'International Symposium on Media Innovation, celebrat els
dies 19 i 20 d’abril a Oslo. L’article ha estat acceptat per ser publicat a la International
Communication Gazette.
- El projecte Cartes digitals: creant relacions transnacionals i competències interculturals, dels
professors Iolanda Tortajada, Josetxo Cerdán i Juan Luís Gonzalo, (Departament d‟Estudis de
Comunicació, Facultat de Lletres), ha guanyat el Premi Consell Social URV a la Qualitat Docent.
El projecte ha estat elegit entre els cinc treballs presentats a la modalitat col·lectiva del premi en
aquesta edició, la dotzena.
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2 beques BE d’estada a l’estranger:
- Núria Araüna (6 mesos de març a setembre de 2012)
Universitat de destí: Ghent University
- Mònica Lores (4 mesos de maig a setembre de 2012)
Universitat de destí: University College Dublin
Estades de recerca a l’estranger
Juan Luis Gonzalo (de maig a setembre de 2012)
Universitat de destí: Universidad Veracruzana (Mèxic). Organització i direcció del seminari:
“Seminario sobre la comunicación de los riesgos”
Ajut Convocatòria d‟Ajuts per a la promoció de la internacionalització de l‟àmbit docent de la
URV: 2.000€
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6. Activitats de responsabilitat social universitària
Moltes de les activitats desenvolupades des del nostre departament presenten un alt valor social
així com un marcat interès ciutadà. La nostra proximitat amb les problemàtiques socials i el
nostre compromís territorial marquen el nostre tarannà clarament emmarcat en la contribució
substantiva de part de la nostra docència i les nostres recerques en aportar valor afegit en un
sentit social sobre la comunitat on ens inserim. De fet, un dels principals objectius de la nostra
activitat docent s‟inscriu en la formació crítica dels nostres estudiants així com en el seu
compromís ètic i de responsabilitat social.
A tall d‟exemple, la posada en marxa del màster ha fet que programem dues assignatures
optatives clarament adreçades l‟una a garantir la visibilitat positiva dels valors culturals del
nostre territori en termes de marca turística i l‟altra a posar de relleu els col·lectius desafavorits o
estigmatitzats de les nostres societats amb especial èmfasi sobre la desigualtat de les dones o
la violència de gènere entre altres moltes temàtiques d‟un indiscutible interès ciutadà.
Una bona mostra d‟aquesta implicació i extensió social la podem constatar amb els tres cursos
de crèdits lliures impulsats i aixoplugats pel DEC. L‟Experiència de Periodista 2012 en
col·laboració amb la Fundació Caixa Tarragona i el Col·legi de Periodistes de Catalunya,
demarcació de Tarragona n‟és un bon exemple com també ho són el Taller “El Microones” on
estudiants de periodisme coordinats per la Prof. Marta Montagut i amb la col·laboració de
Tarragona Ràdio emeten un programa amb un alt valor social amb continguts culturals i de
lleure adreçats al públic jove o finalment l‟organització de les festes de promoció dels nostres
estudiants on s‟apleguen tots els familiars i amics per celebrar la fi dels seus estudis a la URV,
sota el padrinatge de destacats professionals de la comunicació, compromesos amb l‟ètica i
l‟estètica de les pràctiques comunicatives, molt en consonància amb els objectius de la Càtedra
URV/Repsol d‟Excel·lència en Comunicació, que n‟actua de patrocinadora.
Col·laboració amb entitats locals
López, B. Col·laborador (contertulià) de SER Tarragona-Reus.
Cerdán, J. Membre participant de l‟Obert per Reflexió (OxR), organitzat pel Centre d‟Art de
Tarragona (desembre 2011-gener 2012).
Montagut, M. Coordinadora del programa radiofònic setmanal “El Microones”, per vuitè any
consecutiu, a Tarragona Ràdio (96.7 FM). Es tracta d‟un taller de ràdio dissenyat, produït i
realitzat per alumnes dels Estudis de Comunicació de la URV.
Huertas, A.
-Compromís a col·laborar amb l'empresa Gabinet Ceres S.L. per a dur a terme l'elaboració del
Pla de Màrqueting de Catalunya aportant valor afegit al procés en els àmbits de marques
turístiques (febrer de 2012).
-Col·laboració i participació en el projecte "Obert per Reflexió" del Centre d'Art de Tarragona des
d'octubre de 2011 fins abril de 2012.
- Col·laboració en l‟organització de la III Jornada de Publicitat i Promoció Turística Publicity, en
col·laboració amb l‟Ajuntament de Cambrils.

Iolanda Tortajada
Conferència al curs 'Representació de la dona en els mitjans de
comunicació' dels Juliols de la UB (2012)
Tortajada, I.; Alonso, H.; Grima, E. Expresiones e interacciones de género en las redes sociales
III Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación
de la Comunicación. AE-IC 2012 Tarragona 'Comunicación y riesgo'
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Capdevila, A.; Tortajada, I.; Grima, E. Sexo y amor en 'Sin tetas no hay paraíso'
III Congreso Internacional de la Asociación Española de Investigación
de la Comunicación. AE-IC 2012 Tarragona 'Comunicación y riesgo'
Tortajada, I. Divas vengadoras III workshop internacional de investigación
GECA.Representaciones del cuerpo dañado: Salud y sus implicaciones de género y en la
cultura audiovisual. UCM. Madrid, 2012.

Participació en màsters, cursos i jurats
Iolanda Tortajada:
Coordinadora URV del màster oficial interuniversitari en Estudis de
Dones, Gènere i Ciutadania.
Professora del 'Màster universitari en Agents d'Igualtat
d'Oportunitats per a les Dones: Àmbit Rural', impartint l'assignatura
'Dones i mitjans de comunicació'.
Jurat del IV Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere
(convocat per l'Ajuntament de Lleida).
Vicepresidenta de la Mesa per la Diversitat en l'Audiovisual (MDA) del
Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Coordinadora de la comissió de llenguatge inclusiu de la Mesa per la
Diversitat en l'Audiovisual (MDA) del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya.
David Domingo:
Escola de Primavera de l'Associació Catalana d'Entitats de Recerca.
Barcelona, 24 de maig de 2012. Ponent convidat: "Xarxes socials i
ciència: Divulgació i col·laboració".
Conveni de transferència de tecnologia amb Editio Software: Producció de
la revista digital Tarragona m'esborrona amb els alumnes de les
assignatures Periodisme Multimèdia (Llicenciatura) i Periodisme a
Internet (Grau).
Coordinador de l'Observatori de la Comunicació Local (InCom-UAB).
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