
Núm. 11 PERIODÍSTICA

PRESENTACIÓ

La Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, presidida per la doctora Maria Corominas i Piulats, ha promogut la
represa de l’edició de la revista acadèmica Periodística després de sis

anys d’haver-se’n interromput la publicació per decisió del seu primer director
i fundador, el doctor Josep Maria Casasús i Guri, membre numerari de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans i president que fou de l’esmentada societat entre els 
anys 1987 i 1990.

A proposta del fundador, el nou director de Periodística és el doctor Sergi
Cortiñas i Rovira, professor del Departament de Periodisme i de Comunicació
Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra, i soci de la Societat Catalana de
Comunicació.

Fundada l’any 1989, aquesta revista ha publicat des d’aleshores onze números,
dedicats cadascun d’ells a un àmbit, a una matèria o a un enfocament monogrà-
fic relacionats sempre amb alguna dimensió de la teoria, la història o la pràctica
del periodisme en qualssevol de les seves manifestacions escrites o audiovisuals.

El número 11, el que teniu a les mans, incorpora noves aportacions a la histò-
ria, a l’anàlisi i a la crítica del periodisme aplicat a la difusió i a la divulgació
de les ciències naturals, exactes i mèdiques.

Aquesta és una especialitat periodística en la qual Catalunya ha assolit un lloc
de certa preeminència i projecció internacionals.

Catalunya és avui un focus d’atracció per als estudiosos del periodisme cien-
tífic gràcies principalment a l’Observatori de la Comunicació Científica, cen-
tre de recerca del Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual
de la Universitat Pompeu Fabra, i sobretot a l’impuls que des de la fundació
l’any 1994 li ha donat el professor Vladimir de Semir, expert que ha ocupat di-
versos càrrecs directius en organitzacions mundials de l’especialitat.

La celebració a Barcelona, els dies 3 i 4 de desembre de 2007 de l’European
Forum on Science Journalism, organitzat per la Comissió Europea a proposta
del professor De Semir, ha estat el més recent reconeixement institucional in-
ternacional del pes específic que té Catalunya en l’exercici, però sobretot en la
formació universitària i en la recerca, del periodisme científic.
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Les contribucions que diversos investigadors han fet al número 11 de Perio-
dística són alguns resultats dels programes de recerca que avui es despleguen a
Catalunya en aquesta matèria determinada: en concret, el projecte intitulat «La
periodística científica als Països Catalans», que dirigeix el doctor Casasús dins
la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans; però
també diverses línies de recerca que es desenvolupen a l’Observatori de la Co-
municació Científica per part, principalment, de la doctora Helena Calsamiglia
i de la professora Gemma Revuelta, i del mateix professor Vladimir de Semir, i
en els cursos de doctorat de la Universitat Pompeu Fabra, per part dels profes-
sors Josep Maria Casasús i Manuel Palencia-Lefler Ors.

Una norma fundacional explicada per la revista Periodística des del primer
número és publicar en versió original els textos escrits en llengües romàni-
ques/neollatines per tal de facilitar una major projecció internacional d’aquesta
iniciativa catalana. Aquest mateix esperit de difusió universal obliga, tanmateix,
a incloure en la publicació l’abstract en anglès de cadascun dels articles.

En aquest número de la revista es publiquen sis articles en català, tres en cas-
tellà, un en portuguès i un en italià.

Aquesta nova etapa de Periodística que ara encetem imposa així mateix, d’a-
cord amb la Junta de Govern de la Societat, que actua amb competències de
consell d’edició, revisar amb atenció criteris d’edició d’acord amb objectius es-
tratègics dirigits a millorar-ne la projecció internacional, com pot ser la traduc-
ció íntegra a l’anglès de tots els articles, que apareixerien també en versió ori-
ginal, o com pot ser la formació d’un consell científic i el nomenament
d’avaluadors acadèmics dels textos per tal d’adequar la revista als requisits ne-
cessaris per a un reconeixement extern.
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