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Aquest número 14 de la revista acadèmica Periodística acull una mostra 
reeixida de la recerca capdavantera, actual i innovadora que es realitza 
a Catalunya en l’àmbit de la comunicació de risc i de crisi, en què el 

periodisme exerceix una funció cabdal. Per aquest motiu, la direcció de la re-
vista ha encarregat la coordinació dels continguts del volum al doctor Carles 
Pont, expert en la matèria.

Coincideix aquesta nova aparició regular amb avenços substancials en el 
camp del reconeixement i l’avaluació científica experimentats per aquesta pu-
blicació, que des de l’any 1989 edita la Societat Catalana de Comunicació, filial 
de l’Institut d’Estudis Catalans, adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències So-
cials.

En aquest ordre de coses Periodística ha assolit fites significatives com la 
d’acomplir ja amb 27 dels criteris exigits per Latindex i per DICE i la de trobar-
se també referenciada en les bases de dades de RESH, MIAR, ISOC, Dialnet, 
RACO i CCUC.

Des de la represa de l’any 2008, aquesta revista ha incorporat millores edito-
rials que el professor David Fernández-Quijada ha remarcat en un article pu-
blicat en el número de maig de 2012 de Comunicació. Revista de Recerca i 
d’Anàlisi, editada també per la Societat Catalana de Comunicació.

En aquest número 14 de Periodística, aparegut d’acord amb la periodicitat 
mantinguda en aquesta nova etapa, s’inclouen treballs de recerca de professors 
de les universitats catalanes que més excel·leixen en l’estudi de la comunica- 
ció de risc i crisi.

És el cas de Jordi Farré Coma i de Juan Luis Gonzalo Iglesia, investigadors 
i docents de la Universitat Rovira i Virgili (URV), vinculats a l’anàlisi d’aquests 
processos específics de comunicació social en un territori, com l’àrea de Tarra-
gona, particularment sensible als riscos tecnològics en la indústria petroquími-
ca, l’energia nuclear, el canvi climàtic i la seguretat alimentària.

Un segon article, que incideix en estratègies de comunicació de risc i pautes 
de comportament, és el resultat de la col·laboració desplegada per Ana Prades, 
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investigadora en el CISOT-CIEMAT de Barcelona, i per dos acadèmics que 
exerceixen en dues universitats catalanes: Josep Espluga, de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, i Àlex Boso, de la Universitat Pompeu Fabra.

El tercer treball que inclou aquesta edició és el dedicat a les alertes alimen-
tàries, realitzat per les investigadores Gema Revuelta i Verònica Escurriol, ads-
crites a l’Observatori de la Comunicació Científica, centre de recerca de la 
Universitat Pompeu Fabra.

El quart article per ordre d’aparició és el que presenten les investigadores 
Natàlia Lozano i Mònica Lores, de la URV, sobre la gestió comunicativa de la 
seguretat alimentària a la Unió Europea.

Aquesta nova edició de Periodística ha comptat amb el suport material de-
terminant de la Secretaria Científica de l’Institut d’Estudis Catalans, i, particu-
larment, del seu titular, el doctor Ricard Guerrero.
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