IX JORNADA DE RECERCA
SOCIETAT CATALANA DE COMUNICACIÓ
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
(1 de març de 2018)
Lloc:

Sala Pi i Sunyer de l’Institut d’Estudis Catalans
(carrer del Carme, 47, planta baixa)
Programa:

9:30 h Benvinguda a la Jornada, a càrrec del president de la Societat Catalana de
Comunicació (SCC): JORDI BERRIO SERRANO.
9:45 h «Presencias y representaciones de la mujer en el cine de los orígenes», a
càrrec d’ÀNGEL QUINTANA, UdG.
10:15 h «El turista en la web: hábitos informacionales y selección de destino
turístico», a càrrec de JOSEP FERNÁNDEZ CAVIA i RAFAEL PEDRAZA, UPF.
Modera: PERE MASIP MASIP, membre de la Junta SCC
10:45 h Coffee-Break
11:15 h «El acceso abierto a la ciencia en España: evaluación de su impacto en el sistema
de comunicación científica», a càrrec d’ERNEST ABADAL, UB.
.
11:45 h «Cultura lúdica, competencia digital y aprendizajes», a càrrec de JORDI
SÁNCHEZ NAVARRO, UOC.
12:15 h «Redes sociales y televisión generalista en Europa (EU-5): usos en pantalla
y actividad en red de las audiencias», a càrrec de MATILDE DELGADO i NÚRIA GARCIA,
UAB.
Modera: SANDRA SUREDA, del CAC

13:00 h JORDI BERRIO SERRANO, president de la SCC dona pas a l’acte de Lliurament
dels XXIX Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual, que
concedeix el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).
- Presentació, a càrrec de ROGER LOPPACHER CREHUET, president del CAC.
- Lectura del veredicte, a càrrec de SALVADOR ALSIUS CLAVERA, vicepresident del
CAC.
Intervenció dels guardonats:
-

Segon premi: Televisió pública de proximitat a Catalunya. La relació amb TV3
i els intercanvis de contingut informatiu, d’AIDA MARTORI MUNTSANT.

-

Primer premi: Children’s News. Topics, information quality and audience
reception around Newsround, Logo and Info K, de MARTA NARBERHAUS
MARTÍNEZ.

14:00 h Cloenda, a càrrec de MARIA COROMINAS I PIULATS, presidenta de la Secció de
Filosofia i Ciències Socials de l’IEC.
Amb el suport de:

Si voleu assistir a aquesta jornada, cal que envieu un missatge a l’adreça de la
Societat scc@iec.cat

