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Departament d’Estudis de Comunicació

Tercera missió

Núria Araüna

Premi extraordinari de final d’estudis (2015-16) del Grau d’Antropologia Social i Cultural 
de la URV.

Coordinadora, juntament amb Laia Quílez, de les activitats del Festival REC a la URV.

Moderació del debat amb el cineasta experimental Ado Arrieta al Festival REC 2016. Festi-
val REC (Tarragona), 3 de desembre 2016.

Xerrada “Gestionant comunitats: Manual de supervivència”, al Centre de Formació Pro-
fessional ESit FP de l’Institut Joan XXIII. Institut Joan XXIII (Tarragona), 23 de gener 2017. 

Xerrada “Gender and class inequality in Social Networking Sites” a l’ICMAB del CSIC per 
al Día de la mujer y niña en la ciencia. Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra), 9 
de febrer 2017.

Ponent a la taula rodona “Producció, distribució i consum de l’audiovisual en l’actualitat”. 
Jornades d’Imatge i So de l’Institut Pere Martell. Institut Pere Martell (Tarragona), 3 de març 
2017.

Sessió “Spanish Contemporary Documentary: From the Personal to the Political?” a l’assig-
natura Cinema Contemporani. Universitat de Limerick (Irlanda), 5 d’abril de 2017.

Sessió “Gènere i representacions audiovisuals. Teories i exemples: vídeo musical, docu-
mental i transmedialitat”, a l’assignatura Anàlisi dels Mitjans Audiovisuals. Universitat de 
Girona (Girona), 27 d’abril 2017.

Moderació del debat “Quin model econòmic volem per a la República Catalana?”, amb els 
economistes Sergi Cutillas (Observatori del Deute) i Josep Manel Busqueta (Seminari Taifa). 
Vilanova i la Geltrú, 27 de maig 2017.

Sessió “Adolescents en xarxa. Reproducció i negociació de les desigualtats a través de les 
identitats de gènere i classe social”. Màster Interuniversitari en Joventut i Societat (MIJS). 
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona), 2 de juny 2017.

Participació com a ponent a les jornades de Patrimoni Cultural Immaterial de l’Institut d’Es-
tudis Penedesencs “Trobades d’Etnologia i Recerca pel Territori”. Institut d’Estudis Penede-
sencs (Vilafranca del Penedès), 14 de juny de 2017.

Presentació del llibre Posmemoria de la Guerra Civil y el Franquismo amb els coautors 
Enric Castelló, Marta Montagut i Maria José Romano i l’editora i coautora Laia Quílez. 
Llibreria NoLlegiu (Barcelona), 15 de juny 2017.
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Enric Castelló

Membre del comitè científic del congrés Mediaflows 2016: “La nueva comunicación y los 
procesos de movilitzación política: partidos, medios y ciudadanos”. València, 16-18 de 
novembre de 2016.

Membre del comitè científic de la Revista Debats. Revista de Cultura, Poder i Societat.

Participació en la presentació de la Revista Debats. Revista de Cultura, Poder i Societat.  6 
d’octubre 2016, València.

Jordi Farré

Organitzador del Primer Concurs de Microrelats Científics de la Càtedra URV/Repsol 
d’Excel·lència en Comunicació. 

Sessió al màster de veterinària Zoonosis and One Health de la UAB.

Conferència convidada al Congreso Internacional de Autocontrol y Seguridad Alimentaria 
(Govern Basc).

Conferència convidada a la Jornada de Producción Agrícola - IRTA (Mas Bové).

Juan Luis Gonzalo

Xerrada “Jocs, una revolució analògica al segle XXI”, a la sisena edició de la Jornada Lú-
dica Lleidatana organitzada per l’Associació Lleidatana d’Entreteniments Alternatius, Alea 
Lleida. Lleida, 1 d’octubre de 2016.

Coordinació i impartició del “Taller Gamefòrum. La història en joc a la Universitat Rovira i 
Virgili”, organitzat pel Departament d’Estudis de Comunicació, el Departament d’Història 
i Història de l’Art, la Càtedra d’Excel·lència en Comunicació i el Centre d’Estudis en Con-
flictes Socials. Tarragona, març-abril de 2017.

Xerrada “Els jocs de taula en temps de Pokemon Go” en el marc de les Aules d’Extensió 
Universitària de la Gent Gran de la URV. Tarragona, 24 de abril de 2017.

Participació en el projecte Ajut Pont del Consell Social de la URV “EUritage didàctic. Pai-
satge i patrimoni identitari d›Europa: ciutats catedralícies com a memòria viva”, juntament 
amb Antoni Pérez-Portabella. Tarragona, maig de 2016 - març de 2018. 

Coordinació i impartició de l’assignatura Teoria de la Comunicació a l’Escola Superior de 
Relacions Públiques, centre adscrit a la UB, curs 2016-17. Projecte de transferència de 
tecnologia i coneixement a través de la Fundació URV.

Xerrada-taller “Aprenentatge a través de jocs i gamificació com a eines d’innovació do-
cent” a la Quartes Jornades de Rol i Jocs de Taula del Club Diogenes de Tarragona. 10 de 
juny de 2017.
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Assumpció Huertas

Conferència “La Comunicació a través dels mitjans socials: nous reptes i oportunitats per al 
sector turístic i enològic” a la Jornada d’Enoturisme i Social Media. Badalona, 14 d’octubre 
de 2016.

Moderació del Tercer Seminari de Seguiment del Doctorat en Antropologia i Comunicació 
de la URV. Tarragona, 6 d’abril de 2017.

Dues pràctiques d’Aprenentatge-Servei a través de l’assignatura Teoria i Tècniques de les 
Relacions Públiques (Grau de Publicitat i RP) amb les entitats Tarragona Jove (Ajuntament 
de Tarragona) i Colla Joves Xiquets de Valls. Març i abril de 2017.

Moderació de la taula rodona “Casos d›experiències de relat de marca per connectar amb 
els públics” a la jornada El Rebranding és la Qüestió? Nous Reptes per a les Marques Turís-
tiques. Facultat de Turisme i Geografia de la URV, 27 d›abril de 2017.

Presentació i moderació del Research Seminar 2017: “Tourists’ Empowerment in Tourism: 
Challenges and Opportunities”, del Tourism and Leisure PhD Program. Tarragona, 16 de 
juny de 2017.

Bernat López

Membre del patronat del Consell de la Informació de Catalunya en representació de la 
Facultat de Lletres de la URV.

Col·laborador mensual del programa Ona Esportiva, d’Onda Cero Tarragona, durant la 
temporada 2016-17.

Membre del jurat de la Lliga de Debat de Secundària. Universitat Rovira i Virgili, 24 de 
febrer de 2017.

Impartició de la conferència “Dopatge a l’esport: liberalització o sanció?”. Acte organitzat 
pel Club Atlètic Montblanc. Museu Comarcal de la Conca de Barberà, Montblanc, 31 de 
març de 2017.

Organitzador i ponent de la jornada El Gran Esportitzador. 150 Aniversari del Naixement 
de Narcís Masferrer. Museu de l’Esport Melcior Colet, Barcelona, 26 d’abril de 2017.

Participació en la taula rodona “Universitat i premsa comarcal”, dins de la X Convenció 
de la Premsa Comarcal ,organitzada per l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal. 
Igualada, 20 de maig de 2017.

Participació en la taula rodona “Aproximacions interdisciplinàries al llenguatge”, dins de la 
jornada Llenguatge i Professions, organitzada pel grup de recerca Llenguatge i Ocupacions 
Laborals. Universitat Rovira i Virgili, 27 de juny de 2017.
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Natàlia Lozano

Xerrada “Crònica d’una mort publicitària”, en el marc de les trobades Ciència a la Canto-
nada organitzades per ComCiència de la URV. Tarragona, 14 de març de 2017.

Carlota Moragas

Autora del llibre CAS 7. El reconeixement internacional de la Jove Cambra Internacional de 
Catalunya. FOCIR, Casos d’Internacionalització. Octubre de 2016.

Participació a la taula rodona “Experiències de participació ciutadana 2.0” de la V Jornada 
de Comunicació Local d’Altafulla. Altafulla, 8 d’octubre de 2016.

Impartició del seminari “Herramientas retóricas para construir y analizar spots electora-
les” del Màster en Comunicació Política i Institucional de la Universitat Pompeu Fabra. 
Barcelona, 21 de novembre de 2016.

Impartició de la conferència “Les claus del referèndum escocès: el discurs del YES i les 
semblances amb el procés català”, organitzada pel Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 
Reus, 20 de desembre de 2016.

Autora dels reportatges de la secció “Al Natural” i “Entorns” a www.laconca51.cat. Desem-
bre de 2016-juny de 2017.

Autora dels reportatges de la secció “Creadors” a NW. La Revista de Reus. Febrer-juny de 
2017.

Membre del jurat de la Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives. Universitat Rovira i 
Virgili, març de 2017.

Moderació de la taula rodona “Productes i gastronomia de proximitat, una realitat?” en el 
marc del cicle de debat Visions 5.1 organitzat per La Conca 5.1. Pira, 9 de juny de 2017.

Antoni Pérez-Portabella

Coordinador URV del projecte Ajut Pont per a projectes educatius Euritage didàctic. Pai-
satge i patrimoni identitari d’Europa: ciutats catedralícies com a memòria viva. Abril de 
2016-abril de 2018.

Coordinació d’accions educatives escola Aura-Universitat per la participació al Quart Con-
grés Investiga amb RecerCaixa. Curs 2016-17.

Disseny de diversos cartells del fòrum social URV, organitzat pel Centre d’Estudis de Con-
flictes Socials de la URV.

Coorganitzador i disseny de cartell de la Jornada Tots Necessitem Refugi. Testimonis del 
conflicte com a representant de la Plataforma de suport als refugiats de la URV. Tarragona, 
4 d’octubre de 2016.
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Coordinació, ponent i disseny de la jornada Construir Europa des de les Escoles en el marc 
del projecte del programa Recercaixa Paisatge i patrimoni identitari d’Europa: ciutats cate-
dralícies com a memòria viva. Tarragona, octubre de 2016 

Membre de Jurat del Festival PSICURT Tarragona. Octubre de 2016.

Disseny d’imatge del Congrés Internacional 80 Aniversari de la Guerra Civil Espanyola. 
Realització de tota la imatge gràfica: logo, pòsters, programa, acreditacions. Octubre de 
2016.

Membre de Jurat del Festival de Curtmetratges de Vilaseca (FICVI). Octubre de 2016.

Coordinació i impartició d’un taller de periodisme televisiu a Vídeo Ascó TV. Ascó, Novem-
bre de 2016.

Coordinador de l’equip de natació de la URV (sotscampió del Campionat de Catalunya 
Universitari). Febrer de 2017.

Impartició del seminari Eines per a la Divulgació i Transferència Tecnològica”. Centre de 
Formació i Estudis Agrorurals, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat. 27 de juny i 4 de juliol de 2017.

Càrrecs representatius fora de la universitat vinculats amb el territori: vicepresident del CN 
Tàrraco; coordinador de la comissió de natació i coordinador de la secció de natació màs-
ter i aigües obertes del CN Tàrraco; responsable i coordinador del projecte subvencionat 
per la Diputació de Tarragona Pla coordinat de desenvolupament de la natació d’aigües 
obertes a la demarcació de Tarragona.

Laia Quílez

Codirectora del Màster en Continguts Televisius d’Entreteniment, organitzat per la Funda-
ció URV i Gestmusic Endemol.

Coordinació docent i tècnica dels laboratoris audiovisuals del Departament d’Estudis de 
Comunicació de la URV.

Coordinació dels Pitchings Universitat-Empresa al Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona.

Coordinadora del projecte d’innovació docent SAC.CAT - Plataforma audiovisual dels 
alumnes de la URV. Convocatòria d’ajuts de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Uni-
versitat Rovira i Virgili. De l’1 de juliol de 2016 al 31 de desembre de 2017.

Sessió “Formats de telerealitat en la societat hipervigilada” del Màster en Continguts Televi-
sius d’Entreteniment, organitzat per la Fundació URV i Gestmusic Endemol.

Presentació (amb Núria Araüna, Marta Montagut i María José Romano) del llibre Posmemo-
ria de la Guerra Civil y el franquismo. Narrativas audiovisuales y producciones culturales en 
el siglo XXI. Llibreria NoLlegiu (Barcelona), 15 de juny de 2017.
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Iolanda Tortajada

Vicepresidenta de la Mesa per la Diversitat en l’Audiovisual del Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya.

Coordinadora de la secció d’estudis d’audiències i recepció de l’AE-IC (Associació Espa-
nyola d’Investigació en Comunicació).

Cilia Willem

Editora principal de CJCS Catalan Journal of Communication and Cultural Studies.

Experta per a l’avaluació de propostes H2020 (Call topic H2020-ICT-39-2017).

Membre fundadora de la Roots & Routes International Association (www.rootsnroutes.eu), 
organització transnacional sense ànim de lucre que treballa per al desenvolupament i la 
promoció de joves artistes europeus.

Conferència convidada a la 2nd International Conference on Academic Communication 
Journals. Barcelona, Universitat Pompeu Fabra.


