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Acord de 5 de novembre de 2009 pel qual s’aprova la supressió del la Unitat 
Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme i la 
creació del Departament d’Estudis de Comunicació 

 

INTRODUCCIÓ 
L’objectiu d’aquesta memòria és argumentar la viabilitat de la creació del Departament d’Estudis de 

Comunicació de la URV en substitució de la Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, 
Publicitat i Periodisme. La denominació obeeix a diverses raons que així ho justifiquen. La tria de la 
denominació ha estat discutida i acordada en els òrgans de direcció del nostre col·lectiu i aprovada en 
Consell de la UPCOM a l’octubre de l’any 2008  i obeeix a una millora tant conceptual com formal.  

Aquest document s’organitza en tres grans apartats: el primer tracta el marc legal i els antecedents que 
posen en context el procés de creació de la Unitat Predepartamental, el segon presenta l’argumentació 
que justifica el canvi proposat a partir de diversos indicadors de docència, recerca i gestió i, a l’últim, el 
tercer destaca que la creació del Departament d’Estudis de Comunicació no implicarà cap increment en 
la dotació econòmica. 

 

1. ANTECEDENTS I MARC LEGAL  
La Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme, constituïda per 

acord de la Junta de Govern de la Universitat Rovira i Virgili de 7 de maig de 2001, té la funció 
d’organitzar la docència i la recerca corresponents a les àrees de coneixement de Comunicació 
Audiovisual, Publicitat i Periodisme. 

Des d’aquesta data fins avui, la Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i 
Periodisme funciona de forma autònoma i exerceix activament les responsabilitats en l’àmbit de la 
docència, la recerca i la gestió.  

El marc legal per crear departaments procedeix de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat 
pel Claustre el 9 d’abril de 2003 (Decret 202/2003, de 26 d’agost, DOGC 3963, de 8 de setembre de 
2003). L'Estatut de la Universitat, de la seva banda, es fonamenta en la Llei orgànica d’universitats (LOU) 
6/2001, de 21 de desembre, i en la Llei d’universitats de Catalunya (LUC) 1/2003, de 19 de febrer. La Llei 
orgànica 4/2007, de 12 d’abril, modifica la Llei orgànica d’universitats 6/2001, de 21 de desembre. En 
concret, en relació amb els departaments, la Llei orgànica 4/2007 diu a l’article 9.2 que “la creació, 
modificació i supressió de departaments correspon a la universitat, d’acord amb els seus  estatuts.” 

Els departaments són regulats al capítol 2 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili (articles 11 a 
17). Els consells de departaments es regulen dins de la secció 1 del capítol 5 (articles 58 i 59), i les 
funcions del director/directora de departament i del secretari/secretària són regulats al capítol 7, secció 1 
(articles 71, 72 i 73). 

D'acord amb aquestes disposicions reglamentàries, el professorat de la Unitat Predepartamental de 
Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme, en reunió ordinària del Consell de Departament de la 
UPCOM, feta el 20 d’octubre de 2008, acorda proposar el canvi de denominació de la Unitat 
Predepartamental de Comunicació i convertir-la en departament, acollint-se a l’article 15.2 dels Estatuts 
de la Universitat Rovira i Virgili, que diu: “La iniciativa per crear, modificar, agrupar o suprimir 
departaments pot sorgir del mateix Consell de Govern, del rector o rectora, dels departaments i del 
professorat relacionat amb l’àrea o àrees de coneixement de què es tracti”. 

Resultat del Consell de Departament de 20 d’octubre de 2008, s’aprova per assentiment que la nova 
denominació proposada sigui Departament d’Estudis de Comunicació (DEC).  

 

2. JUSTIFICACIÓ PER A LA CREACIÓ DEL DEPARTAMENT  
En aquests darrers anys de plena expansió, la consolidació de les responsabilitats docents i d’una 

plantilla estable de professorat conjuntament amb l’activitat de recerca i transferència i l’assumpció 
creixent d’experiència en la gestió autònoma justifiquen el reconeixement del nostre col·lectiu com a 
Departament.  

 

LA FUNCIÓ DOCENT 
El Departament d’Estudis de Comunicació (DEC) està constituït el curs 2009-2010 per quasi una 

cinquantena de docents i investigadors adscrits a les àrees de coneixement de Comunicació Audiovisual i 
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Publicitat i de Periodisme (dels quals 13 tenen dedicació exclusiva i la resta és professorat associat), i cinc 
membres del personal d’administració i serveis.  

Al curs acadèmic 2009-10, el Departament s’encarrega de la docència de més de cinquanta 
assignatures de les titulacions de Publicitat i Relacions Públiques i de Periodisme, i de part d’una 
assignatura de la titulació de Biotecnologia i de Treball Social de la URV. En aquest curs acadèmic s’han 
posat en marxa el programa formatiu de Comunicació amb l’inici del primer curs en els tres graus en 
Publicitat i Relacions Públiques, Periodisme i Comunicació Audiovisual. El personal docent du a terme 
una intensa activitat de recerca i divulgació en diversos àmbits de la comunicació social, alhora que 
desplega una àmplia activitat d’extensió universitària. 

 

ELS ENSENYAMENTS DE LA URV ON IMPARTEIX DOCÈNCIA 
Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques 
Llicenciatura de Periodisme (2n cicle) 
 
Grau de Publicitat i Relacions Públiques 
Grau de Periodisme 
Grau de Comunicació Audiovisual 
 
Llicenciatura de Biotecnologia 
Grau de Treball Social 

 
Durant els darrers tres cursos acadèmics, s’ha organitzat el programa de doctorat en Comunicació. 

D’altra banda, s’ha programat ja l’inici del màster en Comunicació Política, Institucional i Corporativa a 
la Societat del Risc, en el marc del programa oficial de postgrau de comunicació, per al curs 2010-2011. 
Aquest màster presenta una doble orientació: professional i de recerca.  

 

LA PLANTILLA DE PROFESSORAT 
Relació de professorat a temps complet (dels quals nou són doctors) 
 

Agregat Capdevila Gómez, Arantxa 

TU Capriotti Peri, Paul 

Agregat Castelló Cogollos, Enric 

TU Cerdán Los Arcos, Josetxo 

Agregat Domingo Santamaria, David 

Agregat Farré Coma, Jordi 

Agregat Huertas Roig, Assumpció 

TU López López, Bernat 

TEU Pérez-Portabella López, Antoni 

TU Tortajada Giménez, Iolanda 

 
 
Personal investigador en formació i personal de suport a la recerca: 
 
Gonzalo Iglesia, Juan Luis 
Montagut Calvo, Marta 
Quílez Esteve, Laia 
Galtés Relats, Àngels 
Lores, Mònica 
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Professorat associat del Departament 
 

Abelló Tomás, Xavier Lahoz Avedaño, Ricard 

Amiguet Molina, Josep Lluís Manceñido Osés, Sergio 

Bas Sarrà, Xavier Marca Francès, Guillem 

Batista Viladrich, Antoni Mateos Rusillo, Santos 

Binimelis Adell, Mar Mauri Estupiñà, David 

Blàzquez Mañé, Marcel Oliveira Dos Santos, Andrea 

Bolet Olivella, Imma Pàmies Martorell, Joan M. 

Domènech Rull, Francesc Perales Garcia, Cristina 

Fernández Soto, Patrícia Quiles Pascual, Arnau 

Ferré Panisello, Maria Teresa Ramos Piñera, Pascual 

Folch Gil, Jordi Rodríguez Perea, Encarnació 

Franco Badules, Xavier Sanabre Vives, Carles 

Grau Comet, Montserrat Sebastià Benet, Misericòrdia 

Grau Elias, Oriol Selva Masoliver, Marta 

Grau Masot, Josep M. Serra Pallarès, Maribel 

Iglesias Huix, Eulàlia Vidiella Martorell, Ramon 

 
Relació de personal d’administració i serveis: 
 
Beltran Ras, Anna 
Abelló Borràs, Rosa Maria 
Monreal Ruestes, Isidre 
Ferré Boronat, Òscar 
Barrero Alba, Jordi 
Barceló Sarrià, José Javier 
 

L’ACTIVITAT DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA 
Les activitats de recerca desplegades en l’àmbit de comunicació pel personal doctor del Departament 

s’han agrupat a l’entorn del grup de recerca Asterisc des de 2003. Des d’aleshores, s’ha intensificat molt 
notablement la producció de recerca, tal com es pot comprovar amb la llarga llista de projectes de 
recerca, de comunicacions a congressos i de publicacions acadèmiques que s’adjuntarà a continuació. 
Aquesta trajectòria d’impuls a l’excel·lència i qualitat de la producció científica s’ha vist reconeguda 
positivament en la convocatòria 2009 de la Generalitat en què se’ns reconeix com a grup de recerca 
consolidat.  

La participació en projectes de recerca competitius situa el Departament al capdavant de la 
productivitat científica en l’àmbit de la comunicació. En aquest sentit, és remarcable la participació com 
a partners conjuntament amb una desena de països europeus en un consorci europeu sobre la 
Comunicació de Risc i Beneficis en la Cadena Alimentària dins del VII Programa marc de la Unió 
Europea.  

FP7-KBBE-2009-3 
Food Risk Communication. Perceptions and communication of food risks/benefits across Europe: 

development of effective communication strategies 
Pel que fa a les línies d’especialització en les nostres investigacions, destaquen un seguit de 

temàtiques que, tot i la multiplicitat, conflueixen en una mateixa lògica d’innovació i excel·lència tot 
incidint en la conceptualització de la comunicació en termes substantius i transversals on institucions, 
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actors polítics, empreses, universitats, interlocutors socials i públic en general assumeixen la centralitat de 
la comunicació en una societat creixentment complexa. En forma merament enumerativa, llistem algunes 
de les línies de recerca impulsades des del nostre Departament: 

  
Comunicació de risc 
Comunicació i turisme (City Branding) 
Comunicació, mitjans i mobilitat 
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 
 
Una iniciativa molt rellevant associada a la recerca ha estat la posada en marxa del Catalan Journal of 

Communication and Cultural Studies, liderada per professorat del Departament (en són membres el 
principal editor i dos dels tres associate editors). Es tracta de la primera revista acadèmica en anglès de 
l’àmbit de la comunicació que impulsa una universitat de l’Estat espanyol. El primer número l’ha publicat 
a l’octubre de 2009 l’editorial britànica Intellect. 

També cal remarcar l’organització del congrés internacional Narrating the Nation, Television 
Narratives and National Identity, a càrrec de la Unitat en col·laboració amb la Universitat Caledònia de 
Glasgow i la Universitat d’Anvers, que va tenir lloc a la seu de la Fundació URV (Reus) a l’octubre de 
2007. Aquest congrés va reunir una seixantena d’investigadors de tot el món per debatre les relacions 
entre televisió i nation building. 

En el terreny de la transferència, a banda de la participació de diversos professors en projectes 
finançats per institucions i empreses, cal remarcar la creació de la càtedra URV/Repsol d’Excel·lència en 
Comunicació, adscrita al Departament i dotada amb un pressupost inicial de 100.000 euros per tres anys 
d’activitat, que es destinaran a finançar projectes de recerca i a divulgar-ne els resultats. 

 

Selecció de l’activitat científica del grup en els darrers cinc anys (2005-09): 

Llibres 
Farré, J.; Fernández Cavia, J. (eds.) (2007) Comunicació i risc petroquímic a Tarragona. De les 

definicions a les pràctiques institucionals. Tarragona: Servei de Publicacions de la URV. 
Cerdán, J. (2008) Volar sobre el conflicto vasco: La piel contra la piedra / Euskal Pilota. Larrua 

Harriaren Contra (Julio Medem, 2003). Rodopi. Amsterdam - Nova York. 
Capriotti, Paul (2008) Responsabilidad social empresarial. Corporación Universidad Internacional de 

la Empresa (Chile). ISSN: 978-956-8768-003. 
Capriotti, Paul (editor) (2007) Gestión de la marca corporativa. Argentina: La Crujía Editorial. ISBN: 

987-601-022-0. 
Castelló, E. (2007) Sèries de ficció i construcció nacional. Imaginant una Catalunya televisiva. 

Tarragona: Edicions de la URV/Arola. 
Castelló, E. (2008) Identidades mediáticas. Introducción a las teorías, métodos y casos. Barcelona: 

EdiUOC. 
Castelló, E., Dhoest, A. & O’Donnell, H. (eds.) (2009) The Nation on Screen. Discourses of the 

National on Global Television. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. ISBN: 978-1-4438-0614-5. 
Fernández Cavia, J. (2005) La pantalla amiga? Nens i adolescents davant el nou entorn audiovisual. 

Tarragona: Arola Editors. ISBN: 84-96366-66-9. 
Pallarés, F.; Gifreu, J.; Capdevila, A. (ed.) (2007) De Pujol a Maragall. Comunicació política i 

comportament electoral a les eleccions catalanes de 2003. Girona: Documenta, ISBN: 978-69742-30-7. 
Dipòsit legal: B-42153-2007 UE. 

Paterson, C. i Domingo, D. (editors) (2008) Making Online News: The ethnography of new media 
production. Peter Lang (Nova York, EUA). 

 Piqué, Jordi i López, Bernat (coords.) (2005) La memòria dels mitjans de comunicació. Fonts per a 
l'estudi de la premsa, la ràdio, la televisió i el cinema. Tarragona: Arola Editors, 176 pàgines. 

Pericot, J. i Capdevila, A. (eds.) L’espectre del tripartit. Comunicació política i comportament electoral 
a les eleccions catalanes del 2006. Barcelona: Documenta Universitària. ISBN: 978-84-92707-04-1 
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Capítols 
Castelló, E. (2009) ‘Halloween in a Situation Comedy. Postmodernity, Tradition and Identity’, a Foley, 

M. and O’Donnell, H. (eds) Treat or Trick? Halloween in a Globalising World. Cambridge: Cambridge 
Scholars Publishing. ISBN: 978-1-4438-0153-9. 

Farré, J. i Gonzalo, J. Discursos y prácticas en el proceso de comunicación de riesgo petroquímico. 
Referència: Moreno Castro, C. (Ed.) (2009) Comunicar los riesgos. Ciencia y tecnología en la sociedad de 
la información. Madrid: Biblioteca Nueva. ISBN: 978-84-9742-926-9. 

Espluga, J.; Farré, J.; Gonzalo, JL.; Horlick-Jones, T.; Prades, A.; Oltra, C.; Navajas, J.  
Do the people exposed to a technological risk always want more information about it? Some observations 
on cases of rejection. Referència: Martorell, S.; Guedes Soares, C.; Bernett, J. (Eds.) (2009) Safety, 
Reliability and Risk Analysis. Theory, Methods and Applications. Londres: Taylor & Francis Group. ISBN: 
978-0-415-48513-5. 

Oliver, E. i Tortajada, I. (2007) “Education for Inclusion in the Information Society” a M. Kuhn (ed.) 
New Society Models for a New Millennium The Learning Society in Europe and Beyond. Peter Lang. 

Tortajada, I. (2007). “Tratamiento informativo de los hechos de Ceuta y Melilla: análisis intersubjetivo 
e intercultural de contenido” a J.J. Igartua & C. Muñiz (eds.) Medios de comunicación, inmigración y 
sociedad. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 

Capriotti, Paul (2008). “E-communication in the information society: the impact of new technologies 
on employee communication” a Torres-Coronas, T. i Arias-Oliva, M.: Encyclopedia of Human Resources 
Information System: Challenges in e-HRM, Information Science Reference, Hershey, USA, p. 248-255. 

Castelló, E. i O’Donnell, H. (2009). “Historias de Cataluña. Ficción y memoria histórica en la 
televisión pública catalana’, a López, F, Cueto, E. i George, D. (eds). Historias de la pequeña pantalla. 
Representaciones históricas en la televisión de la España democrática. Franfurt/Madrid: 
Veuvert/Iberoamericana. 

Domingo, D. (2008). “Inventing Online Journalism: A constructivist approach to the development of 
online news” a Paterson, C. i Domingo, D. (editors) Making Online News: The ethnography of new media 
production. Peter Lang (Nova York, EUA). 

Domingo, D. (2008). “When Immediacy Rules: Online journalism models in four catalan online 
newsrooms” a Paterson, C. i Domingo, D. (editors). Making Online News: The ethnography of new media 
production. Peter Lang (Nova York, EUA). 

Capdevila, A.; Gómez, L.; Aubia, L. (2007) “Las estrategias de propaganda partidista en el referendo 
sobre la Constitución Europea: análisis de espots televisivos” a Sampedro, V.; Ruiz, A.; Noya, J. (eds.): 
Anuario de Comunicación Política y Diplomacia Pública Internacional. Madrid, Ed. Ariel- RIE (Real 
Instituto Elcano). 

López, Bernat (2007) “Política de TDT en Cataluña del primer gobierno tripartito: ¿redimir la 
televisión?” a Marzal, Javier i Andreu Casero (eds.): El desarrollo de la televisión digital en España. La 
Coruña: Netbiblo. 

 

Articles amb impacte ISI 
Capriotti, P.; Moreno, A. (2007) “Corporate Citinzenship and Public Relations: The importance and 

interactivity of social responsibility issues on corporate websites” a Public Relations Review (EUA). Vol. 
33, Núm. 1. ISSN: 0363-8111. 

Capriotti, P. (2007) “Chemikal risk communication through the internet in Spain”. Public Relations 
Review, Estats Units. ISSN:0363-8111. 

Castelló, E., Dobson, N. i O'Donnell, H. (forthcoming) “Telling it like it is? Social and Linguistic 
Realism in Scottish and Catalan soaps”. Media, Culture & Society. Aprovat per la seva publicació. 

Castelló, E. (2007) “The production of television fiction and national identity: the Catalan case (Article 
of the Year Award, 2007)”. European Journal of Communication, 22(1). 

Domingo, D. (2008) “Interactivity in the daily routines of online newsrooms: Dealing with an 
uncomfortable myth”. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(3), 680-704. 

Huertas, A.; Fernández Cavia, J. (2006) “Centre and periphery: Two speeds for the implementation of 
public relations in Spain”. Public Relations Review, 32. New York (EUA), pàgs. 110-117. ISSN: 0363-
8111. 

 Xifra, J.; Huertas, A. (2008) “Blogging PR: of public relations weblogs”. Public Relations Review, 34. 
New York (EUA), pàgs. 269-275. ISSN: 0363-8111. 
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Projectes competitius a escala estatal 
 
Títol: “La percepción del riesgo petroquímico en Tarragona y la Unión Europea. Efectos sociales de la 

comunicación institucional y de los medios de información” 
Entitat finançadora: Ministeri d’Educació i Ciència 
Investigador principal: Farré, J. 
Durada: 2007 - 2010 
 
Títol: “El proceso de comunicación de riesgo en Tarragona: análisis de la percepción y recepción 

social del riesgo petroquímico. Participación social, comunidad local y comunicación de proximidad” 
Entitat finançadora: Ministeri d’Educació i Ciència 
Investigador principal: Farré, J. 
Durada: 2004 - 2007   
 
Títol: “Medios de comunicación y violencia de género: ¿catalizadores o elementos de prevención?” 
Investigadora principal: Iolanda Tortajada 
Entitat finançadora: Pla estatal d’R+D+I. Ministeri de Ciència i Innovació 
Durada: 2008 - 2011 
 
Títol: “Modelo social, cultural y estético de Televisión Española en Catalunya” 
Entitat finançadora: Ministeri d’Educació i Ciència 
Investigador principal: Cerdán, J. 
Durada: 2007 - 2009 

 

Congressos (2008-2009) 
2009  

Castelló, E. & O’Donnell, H. Family matters. News narratives on conflict between Catalonia and Spain. 
Association of Contemporary Iberian Studies. Dublin City University. Dublín (Irlanda). 

Espluga, J.; Prades, A.; Horlick-Jones, T.; Farré, J.; Gonzalo, J.L.; Oltra, C.; Navajas, J.  
Actively ignoring risks. Reflections on cases of self-attributed ignorance and rejection of risk information. 
Referència: 2009 SRA Europe Annual Meeting, Karlstad (Suècia), 28 juny - 1 juliol 2009. 

Espluga, J.; Prades, A.; Horlick-Jones, T.; Farré, J.; Gonzalo, J. Reflexivity, expectations and metaphors 
about health harms when living in a high industrial risk environment . Referència: 2009 SRA Europe 
Annual Meeting, Karlstad (Suècia), 28 juny - 1 juliol 2009. 

Fernández, J.; Huertas, A. Tourist Communication versus Risk Communication: the two sides of the 
same coin. A case study. Referència: 3rd International Critical Tourism Studies Conference, Zadar 
(Croàcia), juny 2009. 

 Gonzalo, J. Comunicación de riesgo y participación ciudadana: ¿un callejón sin salida?. Referència: V 
Congrés Internacional de Comunicació i Realitat. La metamorfosi de l'espai mediàtic, Barcelona, 22-23 
maig. 

 
2008  

Farré, J.; Gonzalo, J.; Espluga, J.; Prades, A.; Oltra, C.  Understanding the institutional logic and practice in 
risk communication: A communicative turn on social perception of technology.  Referència: Society For 
Risk Analysis Annual Meeting 2008. Risk Analysis: the Science and the Art, Boston (EUA), 6-10 desembre. 

Espluga, J.; Farré, J.; Gonzalo, JL.; Prades, A.; Oltra, C.; Navajas, J. i Horlick-Jones, T.  
 Do the people exposed to a technological risk always want more information about it? Some observations 
on cases of rejection Referència: ESREL 2008 and 17th SRA-Europe Conference, València, 22-25 
setembre. 

 Castelló, E. Is the watchdog awake? Journalism, risk industry and public interest in proximity 
scenarios. Referència: First ISA Forum of Sociology, Barcelona, 5-8 de setembre. 

Farré J.  i J. Gonzalo, A complete communicative turn in research into risk. Referència: First ISA Forum 
of Sociology, Barcelona, 5-8 de setembre. 
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L’EXPERIÈNCIA DE GESTIÓ AUTÒNOMA 
La UPCOM ha consolidat una trajectòria de vuit anys de gestió autònoma, que ha demostrat la 

capacitat en l’exercici de les responsabilitats com a departament que li han estat conferides des que es va 
constituir.  

 

3. DOTACIÓ ECONÒMICA  
La creació del Departament d’Estudis de Comunicació (DEC) no comportarà canvis en l’estructura 

docent i de gestió respecte a la Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i 
Periodisme. 

 
1) Càrrecs 
Ja existeixen els càrrecs de director/directora i de secretari/secretària del Departament. 
 
2) Personal d’administració i serveis 
La creació del Departament d’Estudis de Comunicació (DEC) no genera noves necessitats de PAS 

respecte a la Unitat Predepartamental de Comunicació Audiovisual, Publicitat i Periodisme. 
. 
 
3) Espais 
La reconversió en Departament d’Estudis de Comunicació no genera noves necessitats d’espai. 
 
4) Valoració econòmica 
La reconversió en Departament d’Estudis de Comunicació no implica dotació econòmica addicional. 

 
A qui correspongui: 
En aquesta memòria justificativa s’han argumentat les raons i els mèrits pels quals es proposa la 

creació del Departament d’Estudis de Comunicació (DEC).  
 
 
 
Dr. Jordi Farré Coma 
Cap del Departament d’Estudis de Comunicació 
 
Dr. Enric Castelló Cogollos 
Secretari del Departament d’Estudis de Comunicació 
 
Tarragona, 23 d’octubre de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


